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Rasmus Lang-Ree
Ansvarlig redaktør

rlr@geno.no

KAN MELKETRENDEN SNUS?

Etter en gledelig økning i forbruket av meieriproduk-
ter under pandemien er vi igjen tilbake i hverdagen. 
Den langsiktige trenden med fallende forbruk fort-
satte med seks prosent fall for drikkemelk i 2022. På 
30 år har forbruket falt 30 prosent, og selv ikke vekst 
for andre produkter som ost og yoghurt kan kompen-
sere for dette.  

Trenden er den samme i hele den vestlige verden. Globalt 
øker imidlertid forbruket, og årlig vekst i melkeproduksjo-
nen fram til 2029 er anslått til 1,6 prosent. En voksende 
middelklasse i asiatiske land tar unna mye av veksten.

En livsstil der flere måltider inntas utenom hjemmet er 
en faktor som gir motbakke for melka. Under pande-
mien ble folk sittende hjemme med kortere vei til 
 kjøleskapet og bedre tid til å bake. Dette sammen 
med bommene nede for svenskehandel ga en midler-
tidig knekk på den nedadgående kurven.

De plantebaserte drikkealternativer representerer en 
stadig sterkere konkurranse for melka ved matbordet. 
Globalt står ikke disse alternativene for mer enn tre 
prosent av omsetningen, men andelen er økende. Litt 
overraskende er det kanskje at det ikke er drikkepro-
duktene, men vegetabilsk ost som har sterkest vekst.

Det er særlig de yngre forbrukerne som faller fra. 
Undersøkelser peker ut de unge, velutdannede og 
urbane som en gruppe som velger vekk melk. Årsa-
kene som oppgis går mye på helse og miljø. Mange 
unge synes melk inneholder for mye fett og sukker, 
og i en forbrukerundersøkelse i USA oppgir 40 pro-
sent at de velger plantebaserte alternativer fordi de 
mener det er sunnere. 

Men slaget om forbrukerne er langt fra tapt. En 
undersøkelse i seks EU-land konkluderte med at en 
tredjedel av forbrukerne i alderen 18 til 35 år for-
bruker mer meieriprodukter nå enn for tre år siden.  
81 prosent drikker melk minst en gang i uka og 71 
prosent inntar ost ukentlig. En økende erkjennelse av 
at plantebaserte produkter også setter miljøavtrykk 

og at disse produktene rent ernæringsmessig er 
 fattige sammenlignet med meieriprodukter kan være 
noe av forklaringen.

Meieriindustriens utfordring blir å utvikle produkter 
som imøtekommer nye generasjoner. Det går ikke 
bare på mindre fett og sukker, men også på funk-
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       De plantebaserte drikkealternativer representerer en
stadig sterkere konkurranse for melka

sjonelle produkter som tilbyr tilleggsegenskaper 
enten det er å stimulere immunapparatet, stelle godt 
med tarmhelsen eller være positivt for psyken. 

Fleksitarianere som flekser mellom animalske og 
vegetabilske produkter er kanskje den raskest 
 voksende kostholdstrenden. For mange i denne 
gruppen er bærekraft viktig. God dyrevelferd, 
 reduserte klimagassutslipp og lavt forbruk av 
 antibiotika blir derfor ikke noe mindre viktig i framtida. 
Meieriselskaper verden over er da også ivrige etter å 

markedsføre sine ambisjoner om klimanøytralitet. 
Samtidig sikrer de seg ved å satse på de planteba-
serte alternativene parallelt med meieriprodukter.

Alle monner drar heter det, og bonden selv burde 
være melkas fremste ambassadør. Da er det litt rart å 
observere at så få melkeprodusenter selv velger melk 
når det serveres mat i forbindelse med et arrange-
ment. Om det ikke engang tilbys melk til maten skjer 
det knapt at noen klager. Det er nok ikke bare de 
unge urbane som påvirkes av kostholdstrender…
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Ta vare på jorda, dyra og framtida

Formel Solid - har høg 
norskandel og passer til 
høgtytende kyr på energirikt 
grovfôr. Erstatter Formel Basis.

Formel Elite - for god ytelse 
med spesielt fokus for høgt 
fettinnhold i mjølka.

Formel Premium - for de som 
ønsker topp ytelse eller brukes 
sammen med grunnblanding i 
topplaktasjonen.

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

Protein i grovfôr <14% 14-16% >16 %

Formel kraftfôr

Formel Solid Høg Formel Solid Normal Formel Solid Låg

Formel Elite Høg Formel Elite Normal Formel Elite Låg

Formel Premium Høg Formel Premium Høg Formel Premium Låg

Nyhet!

Nytt sortiment 
til mjølkeku 
Proteinnivået i grovfôret er utgangspunkt for valg av kraftfôret
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Bjørg Heringstad
Avlsforsker Geno

bjorg.heringstad@geno.no

Gjennom forskningsprosjektene som Geno er i gang med legges 
grunnlaget for å kunne inkludere nye egenskaper i avlsarbeidet for NRF.

FÔREFFEKTIV KLIMAKU

AVL

Målet er mjølkeproduksjon basert på norsk-
produsert fôr. Vi vil derfor ha ei ku med stort 
grovfôropptak, samtidig som vi ønsker å 

avle for bedre fôreffektivitet og lavere metanutslepp.

Arvegrad for metan
Resultatene så langt viser at vi får gode data på 
metanutslipp fra GreenFeed. Ei mjølkeku puster i 
gjennomsnitt ut 420 gram metan per dag, men det er 
store variasjon mellom kyr som vist i figur 1. 

Basert på dette datasettet med meir enn 100 000 
daglige metanmålinger fra 717 NRF kyr har vi 
beregna arvegrad for metan. Vi finner betydelig 
 genetisk variasjon for metanutslepp i NRF, med en 
arvegrad på 0,34. Figur 2 viser fordelinga av avls-
verdiene for kyr med metanmålinger. Avlsverdiene 
varier fra -123 til +143. Her er enheten gram metan 
per dag, og lave tall er fordelaktig.

Arvegrad for grovfôropptak
Som en del av en masteroppgave ved Biovit, NMBU, 
høsten 2022 analyserte Sigrid Helene Bye data fra en 
av besetningene som er med i fôreffektivitetsprosjek-
tet. Dette er de første genetiske analysene av grov-
fôropptak for NRF. Hun fant at det er betydelig 

 genetisk variasjon for både grovfôropptak og tørrstoff-
opptak med arvegrader mellom 0,30 og 0,40. Det er 
viktig å understreke at dette er basert på få dyr og at 
tallene derfor er usikre, men resultatene er lovende

Videre arbeid
Neste steg blir å sammenstille data fra alle besetnin-
gene og beregne arvegrader basert på et større 
 datasett. Vi må finne ut hva som er det beste målet 
på fôreffektivitet. Vi trenger kunnskap om genetiske 
sammenhenger mellom grovforopptak, fôreffektivitet 
og metan, men også mellom disse egenskapen og 
andre viktige egenskaper i avlsmålet som mjølk, 
helse og fruktbarhet. 

Resultatene viser at vi får gode data på metanutslipp fra GreenFeed. I 
gjennomsnitt puster ei mjølkeku ut 420 gram metan per dag, men det er store 
variasjoner. Foto: Espen Solli
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Figur 2. Fordeling av avlsverdier for kyr med 
metanmålinger. 

Figur 1. Metanutslepp for NRF. Fordeling av daglige 
observasjoner (gram metan per ku per dag)
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I februar justeres avlsmålet for NRF. Dette kan gir endringer både på 
avlsverdier på besetningsnivå og på rangering av okser.

JUSTERING AV AVLSMÅLET FOR NRF 
HØYERE TØRRSTOFFINNHOLD 
OG BEDRE JUR OG BEIN

AVL

Håvard Tajet
Leder for forskning,  

utvikling og implementering  
i Geno

havard.melbo.tajet@geno.no

Eva Husaas
Avlsforsker i Geno

eva.husaas@geno 

Avlsmålet for NRF ble sist 
justert i 2019. Vi overvåker 
kontinuerlig hvilken ut -

vikling de ulike egenskapene har.  
I tillegg har vi også forbedret 
beregningsmodeller for flere 
egenskaper, samt utviklet avls-
verdier for nye egenskaper som 
ikke har vært vektlagt i avlsmålet 
tidligere. Markedet er også i end-
ring. Økonomiske rammevilkår og 
teknologier har forandret seg. 

Bruk av kjønnsseparert sæd og 
kjøttfekrysning er eksempler på 
det siste.  Med bakgrunn i disse 
momentene ser vi at det nå er for-
nuftig med en ny justering. 

Melk, bein og jur
Det nye avlsmålet gir blant annet 
et høyere tørrstoffinnhold i melk 
uten å gå utover ytelse, styrket 
beineksteriør og et mer holdbart 
jur. Vi forhindrer også den uhel-

dige økningen i levendevekt for 
NRF som vi har hatt de siste 
årene, som har en negativ innvirk-
ning på flere andre egenskaper. 

Endret respons etter 
justering av avlsmål
Når vi jobber med justering av 
avlsmål er responsen vi oppnår 
viktig. Responsen er definert som 
hvor mye endring vi får i avlsver-
dien for en egenskap når vi forbe-

12228 NR Finsland-P er en eliteokse som med sine gode indekser for melk, bein og jur er i bra samsvar med justeringene i 
avlsmålet for NRF. Foto: Turi Nordengen
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drer totalavlsverdien med ett 
poeng. Prosentvis vekting forteller 
hvor mye «krefter» vi må bruke for 
å oppnå responsen.

Levendevekt og kjøtt
Vi har sett en stor økning i stør-
relse for NRF-kua de siste årene. 
Dette er en uønsket utvikling da 
dette gir et større vedlikeholdsbe-
hov, som også påvirker fôreffekti-
vitet. I tillegg gir også større 
fôropptak et høyere utslipp av 
metan. Vi ønsker ikke å avle for ei 
mindre NRF-ku, men heller 
stoppe at levendevekt øker. 

Levendevekt, krysshøyde, slakte-
vekt og slakteklasse henger 
sammen, og disse har også en 
ugunstig sammenheng med bein-
kvalitet, hasekvalitet, kalvestør-
relse, kalvingsvansker og død-
fødsler. Vi ser også at utviklingen 
går i retning å benytte kjønnsse-
parerte hunnceller på de beste 
dyrene i besetningen, og kjøttfe 
på andelen som ikke skal rekrut-
teres etter. 

På bakgrunn av dette vektlegges 
voksenvekt negativt, slik at vi 
stopper økninga. Dette, samt økt 
fokus på en del andre egenska-
per, fører til at responsen på kjøtt 
blir redusert, selv om vektlegginga 
opprettholdes målt i kroner. Dette 
gir en svak tilbakegang for slakte-
klasse og en redusert framgang 
for fettklasse og tilvekst.

Jureksteriør 
Vi har hatt en god framgang på 
jureksteriør de siste årene. Tidlig-
ere så vi en sterk sammenheng 
mellom jurdybde og holdbarhet. 
Jurdybde har nå blitt styrket 
såpass mye at denne sammen-
hengen har blitt svakere. Vi ser 
derimot en økt sammenheng 
 mellom jurfester og holdbarhet. 
Derfor har vi økt trykket på jur-

fester på bekostning av jurdybde. 
Nå er jurdybde betydlig korrelert 
med jurfester, så vi får uansett 
framgang for jurdybde. Dyr som i 
dag har høy jurindeks der den 
eneste årsaken er jurdybde, vil 
naturlig nok falle i indeks.

Endringene gir også en svak fram-
gang for både spenetykkelse og 
spenelengde.  Vi har også økt 

vektleggingen på samleindeksen 
for jur. Dette for å opprettholde 
samme totalrespons som ved tid-
ligere vektlegging. Selv om 
responsen er den samme mener 
vi den nå treffer mer riktig på 
hvilke egenskaper som styrkes.

Bein
Det er store endringer på beinin-
deksen. Dette gjør det vanskelig å 

HVA HAR VI LYKKES MED I 
 JUSTERINGEN AV AVLSMÅLET?
•  Vi har lykkes med intensjonen om å stoppe den uheldige økninga 

av levende vekt på NRF-kua (fôreffektivitet), beinkvalitet (størrelse 
på beinpiper) og hasekvalitet (dyrevelferd)

•  Vi har lykkes med å vri hovedfokuset i jurindeksen fra jurdybde til 
jurfester.

•  Vi har lykkes med å øke framgangen for tørrstoff i melk uten at 
det går utover melkemengde og derigjennom også styrket oss på 
kg protein og kg fett. Dette er svært viktig i de fleste globale mar-
keder.

•  Vi har oppnådd svak framgang både på spenetjukkelse og spe-
nelengde.

•  Vi har lykkes med å styrke beineksteriøret generelt. Først og 
fremst gjennom forbedring av framgangen for beinstilling (sett 
bakfra) og vi har innført svak vekting av hasevinkel i retning ret-
tere haser for å dra NRF-populasjonsmidlet i retning optimum 
(basert på anbefaling fra avlsrådgivere). Tilført beinkvalitet (grov-
het på beinpiper) og hasekvalitet til beinindeksen.

•  Vi har forbedret situasjonen for majoriteten av kalvingsegenska-
pene.

•  Vi har styrka utmelkingshastigheten marginalt.
•  Vi har tredoblet responsen i kollagenetikken.
•  Vi har sikret moderat nedgang i frekvensen av letale gen
•  Vi har sikra ønsket frekvens utvikling for alle de ulike kaseinvari-

antene i melk. 

HVA HAR JUSTERINGEN AV AVLS-
MÅLET KOSTA?
• Noe redusert framgang for fruktbarhet
• Noe redusert framgang for jurhelse
• Kjøtt får litt mindre plass i avlsmålet
• Svak tilbakegang på Europ-klasse 
• Reduserer framgang for fett 
• Reduserer framgangen for tilvekst
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AVL

sammenligne respons på gammel 
vektlegging med respons på ny 
vektlegging. Tidligere var det kun 
beinstilling bak og kodeledd som 
inngikk i denne. 

Vi har nå økt vekten på beinstilling 
bak. I tillegg inngår også hasevin-
kel med en moderat vekt, men i 
retning rettere haser, da vi ser at 
middelet nå ligger mer i retning 
krokhaset enn vi ønsker. Dette er 
spesielt ugunstig hvis beinstilling 
bak i tillegg går mot kuhaset. I til-
legg inngår nå hasekvalitet og 
beinbygning i beinindeksen. 
Hasekvalitet har med dyrevelferd 
å gjøre og grov beinbygning gir 

kalvingsvansker og er assosiert 
med grove og store dyr. 

Inkludering av hasevinkel, hase-
kvalitet og beinbygning gjør at 
beinindeksen får en helt ny defini-
sjon enn tidligere og sammen-
ligninger mellom nye og gamle 
verdier blir krevende.

Enkeltgenegenskaper 
Kollethet har allerede vært inklu-
dert i avlsmålet siden forrige 
 justering. Vi øker nå vekta slik at 
responsen tredobles. Nå er også 
dødelige mutasjoner (BTA12, 
BTA8H og AH1) og kaseinvarian-
ter inkludert Vi sikrer dermed en 

moderat nedgang i en allerede lav 
frekvens av dødelige mutasjoner. 
Vi sikrer også ønsket utvikling i 
frekvens av de ulike kaseinvarian-
tene i melk. 

Melk
Melk, enten i form av mengde 
eller tørrstoffprosenter, er og blir 
en av de viktigste økonomiske dri-
verne i melkeproduksjonen. Vi har 
økt vekta noe med spesiell fokus 
på protein- og fettprosent. Korre-
lasjonene mellom tørrstoffprosent 
og mengde er negativ, men vi har 
klart å styrke responsen på tørr-
stoff uten at vi må bremse noe på 
mengde.

Tabell.  Endring i respons med ny vektlegging. Responsen er definert som hvor mye endring vi får i avlsverdien 
for en egenskap når vi forbedrer totalavlsverdien med ett poeng.  Prosentvis vekting forteller hvor mye «krefter» 
vi må bruke for å oppnå responsen. Derfor er det responsen som er mest interessant å se på her. 

  Opprinnelig respons Ny respons Opprinnelig vekt (prosent) Ny vekt (prosent)

Melk 0.54 0.57 25 23 

Fruktbarhet 0.09 0.07 12 11 

Kjøtt 0.03 -0.07 9 7 

Jurhelse 0.40 0.27 14 8 

Jureksteriør 0.68 0.68 25 28 

Beineksteriør 0.28 0.14 3 6 

Klauvhelse 0.07 0.08 5 4 

Andre sjukdommer 0.09 0.02 0 0 

Kroppseksteriør -0.01 -0.03 2 2 

Andre egenskaper 0.00 0.03 2 4 

Enkeltgen 0.10 0.30 4 8 

Ordet «bonde» har samme opphav som «å bo». Fra germansk buan, kom det 
inn i det norrøne språket og ble til búandi/boandi som betydde å ha bosted og 
å leve. I gamle lover ble ordet husbonde brukt om en som eide hus i byen, men 
etter hvert ble ordet brukt om fastboende jordbrukere, enten de eide eller leide 
jorda. Fra gammelt av er bonde et æresord; «Ti landets fornemste høvdinger 
like til kongen selv, var bønder» (Rudolf Keyser), og det skulle bare mangle! Å 
være búandi og forvalter av jorda,  en av verdens aller viktigste ressurser, er et 
betydningsfullt oppdrag! 

Liv Kristin 
Omholt som  
står mellom 
kuene på setra.

bonde

Anne Hege Hunskaar Tajet
Tekst og foto: Veterinær/kursansvarlig i Geno
anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no

HVORFOR akkurat
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AVLSTEORI

Hanna Retzius Storlien
 Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

I tidligere nummer av Buskap kan du lese om avlsframgang, innavl, 
avlsverdier og indekser, arvegrad, avlsmålet for NRF, genotyping og 
enkeltgener. Nå skal vi ta for oss avlstiltak. Genotyping, REDX™ og 
embryo er eksempel på avlstiltak som benyttes i NRF-avlen. 

AVLSTILTAK

AVL

Det anbefales å genotype 
alle hunndyr i besetningen. 
Informasjon om dyrets 

egen genotype gir sikrere avls-
verdier og med det sikrere utvalg 
til påsett og bedre avlsplanleg-
ging. Du får også kartlagt en rekke 
bærerstatuser for enkeltgener 
som hornstatus, kaseinvarianter 
og genetiske defekter (Les mer 
om genotyping i Buskap 8 i 2022 
og om enkeltgener i Buskap 1 i 
2023). 

REDX™ gir i gjennomsnitt 
90 prosent sjanse for 
kvigekalv
REDX™ er Genos egenproduserte 
kjønnsseparerte NRF-sæd. Det 
anbefales å bruke REDX™ på de 
avlsmessig beste dyrene i beset-
ningen for å sikre at den gode 
genetikken videreføres i en ny 
 kvigekalv. Å sikre påsett etter de 
beste dyra er en rask måte å 
høyne avlskvaliteten på, og ved å 
genotype alle hunndyrene er du 
sikrere på at du velger ut de 
dyrene som bærer på den beste 
genetikken. Kvaliteten på REDX™ 
er i dag som forventet og en kan 
forvente gode resultater ved bruk 
av REDX™.

Kjønnsseparering av sæd krever i 
utgangspunktet svært god sæd-

Tidligere NRF-elitekvige 80208 Babette, nå ved navnet Karolien. Hun produserte 
34 NRF-embryo til sammen med tre ulike okser på Store Ree. Karolien er nå i 
andre laktasjon og fikk en kvigekalv i høst etter REDX™ med 12156 Strangstad-P. 
I første laktasjon hadde hun et laktasjonsavdrått på 10 077 kg mjølk (305 dager). 
Karolien skal ifølge Geno avlsplan insemineres med REDX™ etter 12228 NR 
Finsland-P. Foto: Turi Nordengen
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kvalitet. Derfor tilbys REDX på et 
utvalg okser som har en profil 
som markedet etterspør. Alle 
 inseminører kan få utdelt REDX™ 
direkte i beholder fra sædruta. 
Ved ønske om spesifikke okser 
som ikke er tilgjengelig i dunken til 
inseminør, kan dette enkelt 
 bestilles i Genos nettbutikk. 

Kombiner med bruksdyr-
krysning
Ved bruk av REDX™ på en stor 
andel av besetningen er det lurt å 
kombinere dette med bruksdyr-
krysning for å unngå å få for 
mange kvigekalver. Da slipper en 
også å få kvigekalver etter dyr 
som det ikke er ønskelig å avle 
videre på. Valg av avlsstrategi og 
faktorer som påvirker tar vi for oss 
i neste nummer av Buskap. 

NRF-embryo skal sikre 
tilgangen til seminokseem-
ner av god kvalitet
Produksjon av NRF-embryo er et 
viktig avlstiltak for Geno. I hoved-
sak legges det i dag inn NRF- 
embryo i besetninger vi har egne 
avtaler med. For Geno er embryo-
produksjon et tiltak for å sikre at vi 
har tilgang til seminokseemner 
etter gode mordyr. Med økende 
bruk av REDX™ på de aller beste 
kvigene/kuene rundt om i landet, 
blir dette tiltaket viktigere og 
 viktigere for å sikre at Geno også i 
fremtiden kan tilby sæd etter 
gode seminokser av rasen NRF. 

For hver kalv som fødes etter 
embryoinnlegg ligger det en større 
investering for Geno, og Geno 
legger derfor store ressurser inn i 

at alle kalver født etter embryo-
innlegg skal genotypes og vurde-
res som avlsdyr. 

Fordi embryoproduksjonen er et 
avlstiltak, har vi inngått avtale 
med en del besetninger om inn-
legg av embryo. Dette for å sikre 
oss at vi kan få kjøpt inn nok 
 kalver som framtidens NRF-elite-
okser og NRF-elitekviger. Det er 
imidlertid fortsatt mulig for andre 
å kjøpe NRF-embryo hvis man 
holder til i området til en av 
embryoveterinærene (veterinærer 
Geno har avtale med om innlegg 
av NRF-embryo). Ta kontakt med 
veterinæren i ditt område hvis du 
ønsker å kjøpe NRF-embryo.

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

Ett datterselskap til Svenska Antti AB

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

Daniel Eriksson
Konstruksjon

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

Hian Kirwan
Konstruksjon
hian.kirwan@

svenska-antti.se

– Vi er profesjonella på kornhantering!
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ORGANISASJON

Kristin Malonæs
Administrerende  

direktør i Geno
kristin.malonaes@geno.no

Genredigering er ett av flere muliggjørende verktøy for bioøkonomien, 
og Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte dette potensialet. 

LANDBRUKETS HOLDNING TIL 
GENREDIGERING MÅ ENDRES

Vår husdyrgenetikk er i ver-
densklasse og ettertraktet 
globalt. Avlsarbeidet er 

allerede høyteknologisk virksom-
het, og det er avgjørende for 
fremtidig bærekraft og konkurran-
sekraft at også nye muliggjørende 
teknologier kan tas i bruk. Ikke 
bare for genetikkbedriftene, men 
for hele næringa. 

Genredigering er ikke GMO
Det er viktig å poengtere at vi må 
skille mellom GMO (gener fra 
andre arter) og genredigering som 
tilsvarer genetiske endringer som 
også kan oppnås med konvensjo-
nelle metoder. Det er sistnevnte 
bruk av genteknologi – som et 
effektivisert avlsverktøy – som er 
interessant for oss. Det er avgjø-
rende for oss at landbrukets felles 

policy også tilpasses og åpner for 
at genredigering kan inngå i norsk 
matproduksjon.

Kan bidra til økt bærekraft
Områder der genredigering kan 
bidra er eksempelvis styrket dyre-
helse, bedre dyrevelferd, klimatil-
pasning eller forebygging av klima-
endringer, mer ressurseffektiv pro-
duksjon, redusert miljøbelastning 
fra for eksempel sprøyting, gjøds-
ling, antibiotika og andre legemid-
ler, økt holdbarhet/ redusert mat-
svinn, forbedret næringsinnhold 
og andre egenskaper som er bra 
for forbrukeren, samt økt lønn-
somhet og konkurransekraft i 
næringa nasjonalt og internasjo-
nalt. Dette er mål som inngår i 
bærekraftsstrategiene til alle 
 aktørene i verdikjeden. 

Risiko tilsvarende 
konvensjonell avl
Vi vil også fremheve viktigheten 
av at landbrukets holdning til 
 genteknologi må være kunn-
skapsbasert. Vi mener det er 
 viktig å stole på kunnskapen som 
produseres og de vitenskapelige 
konklusjonene som trekkes basert 
på forskning av høy vitenskapelig 
standard. For eksempel sier et 
omfattende kunnskapsgrunnlag at 
risikoen knyttet til genetiske 
endringer fremskaffet ved genre-
digering ikke skiller seg fra risikoen 
ved tilsvarende endringer frem-
skaffet med konvensjonelle 
avlsmetoder.

Må ha valgfrihet
Vi vet ikke enda om genredigering 
til slutt blir en del av verktøykassa 
vår i plante- og dyreavlen. Vi må 
først bygge tilstrekkelig kompe-
tanse og undersøke hvilke forde-
ler og ulemper teknologien har. 
Men dersom vi en dag vurderer at 
dette er et verktøy vi ønsker å 
bruke, er det fordi vi mener det vil 
være bra for en bærekraftig og 
lønnsom matproduksjon, fordi det 
kan styrke vår konkurransekraft, 
og fordi det er i tråd med sam-
funnets verdigrunnlag og ikke 
svekker næringas omdømme. Da 
trenger vi rammer fra næringa som 
lar oss realisere dette potensialet, 
og som sikrer reell valgfrihet for 
aktørene i verdikjeden. Slik land-
brukets policy for genteknologi er 
utformet i dag, har vi ikke det. 

Genredigering brukt i storfeavlen kan gi et positivt bidrag til å nå viktige bærekraftsmål, og for 
NRF-avlens framtid vil det være avgjørende å få valgfrihet til å kunne ta bruk nye teknologier i 
avlsarbeidet. Foto: Solveig Goplen
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GODE RESULTATER 
MED NORSK Y-SÆD 
BRUKT MJØLKEKU
To års bruk av Y-sæd fra en angus- og en charolaisokse dokumenterer 
gode resultater for kalvingsvansker, slaktedata og ikke-omløp.

Kristian Heggelund
Fagansvarlig avl i Tyr

kristianh@tyr.no I snart to år har Tyr og Geno hatt 
tilgjengelig Y-sæd (hannsæd) av 
de to norske kjøttfeoksene 

70195 Milo av Langmo og 74087 
Napolion av Bognes. 

Gode på tilvekst og 
fôrutnyttelse
Disse to oksene gjorde gode 
 prestasjoner i testen og ble valgt 
ut for å tappe Y-sæd fordi de 
hadde bra resultater på tilvekst og 
fôrutnyttelse. Omformulert vil 
fôrutnyttelse si hvor mange fôr-
enheter et dyr trenger for å produ-
sere en kilo tilvekst fratrukket 
 vedlikeholdsbehovet. I tillegg var 
avlsverdiene for kalving direkte, 
tilvekst og slakteklasse lovende 
på disse oksenes avlsverdier. Tyr 
mente at dette var okser som 
kunne gi både mjølkeprodusenter 
og ammekuprodusenter et ekstra 
utbytte, hvis de fikk en oksekalv til 
sluttproduksjon etter disse 
oksene.

Kalvingsvansker
Nå har vi mange avkom som er 
født og slaktet etter disse to 
oksene. Vi har nå gleden av å 
 presentere sikre resultater for Milo 
og Napolion brukt i kryssing med 
mjølkeku tatt ut fra Kukontrollen. 
For kalvingsvansker ved bruk på 
mjølkeraser se tabell 1 og 2. For 
slaktedata ung okse som halv-

74087 Napolion av Bognes. Foto: Jan Arve Kristiansen

70195 Milo av Langmo. Foto: Jan Arve Kristiansen
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krysninger mjølkerase/kjøttfe se 
tabell 3 og 4. 

Som vi ser av tabell 1 er Angus 
generelt en rase som kan brukes 
på kviger av mjølkeraser. Angus 
gir ikke noe mer kalvingsvansker 
brukt på kviger enn for eksempel 
NRF brukt på NRF-kviger. 74087 
Napolion av Bognes ligger så å si 
på gjennomsnittet for kalvings-
vansker brukt på mjølkeraser 
brukt på både kvige og ku.

Charolais som rase skal ikke 
 brukes på kviger av mjølkeraser. 
Det gir for stor andel kalvings-
vansker til at det er etisk forsvar-
lig. Milo gir noe mer kalvings-
vansker enn gjennomsnittet, men 
forskjellen er såpass liten at dette 
fint er akseptabelt.

Slaktedata
Napolion gjør det meget bra på 
slakt. Hans halvkrysningssønner 
har ni dager kortere framfôringstid 
enn snittet for rasen. Slaktetil-
veksten er så vidt høyere enn 
gjennomsnittet, mens slaktevekta 
er fem kilo lavere. Den største 
gevinsten av Napolion får du på 
slakteklasse. Gjennomsnittet for 
Angus halvkrysninger er 6,41, 
som er en sterk O+ i slakteklasse. 
Mens avkom etter Napolion som 
er halvkrysninger ligger på 6,85 
som er nokså nære en ren R-, 
som omregnet til tall er på 7,00.  

For fett ligger gjennomsnittet på 
7,55 som er midt mellom 3- og 3. 
Avkom etter Napolion er noe 
fetere og ligger på litt i overkant 
av ren 3 i fettklasse.

Avkom etter Milo av Langmo har 
15 dager kortere framfôringstid 
enn gjennomsnittet for krysninger 
mellom mjølkeraser og Charolais. 
Avkommene har en slaktetilvekst 
som er 41 gram høyere per dag 
og ei slaktevekt som er 12 kilo 
høyere enn gjennomsnittet. På 
slakteklasse er Milos sønner så 
vidt under gjennomsnittet på 7.11 
som er litt over R- i slakteklasse. 
For fett ligger Milos avkom på 
7,02. Det vil si 3-.

Y-sæd kvalitet og omløp.
All erfaring og statistikk viser at 
det er lavere ikke-omløpsprosent 
på kjønnsseparert sæd. Men vi 
vet også at det er en del forskjel-
ler mellom enkeltokser, og at 

denne forskjellen blir større når 
sæden blir mer behandlet enn i en 
vanlig konvensjonell dose.

Vi har derfor sett på hvordan 
Napolion og Milo gjør det mot 
gjennomsnittet både for vanlig 
sæd og Y-sæd i forhold til gjen-
nomsnitt for sine raser på begge 
typer i brukt på mjølkeraser i 
Kukontrollen. Vi har kun sett på 
ikke-omløpsprosent på 4. uke 
etter første inseminering.

Tabell1. Rapporterte kalvingsvansker for Napolion av Bognes og Angus brukt på 
mjølkerase

Andel ingen Andel noen Andel store 

Rasesnitt - kviger 0.93 0.04 0.03 

Napolion av Bognes - kviger 0.93 0.05 0.02 

Rasesnitt - kyr 0.97 0.02 0.01 

Napolion av Bognes - kyr 0.96 0.03 0.01

Tabell 2. Rapporterte kalvingsvansker for Milo av Langmo og  Charolais brukt på 
mjølkerase

Andel ingen Andel noen Andel store 

Rasesnitt 0.91 0.06 0.02 

Milo av Langmo 0.89 0.08 0.03

Tabell 3. Slaktedata for 74087 Napolion av Bognes og Angus halvkrysninger med mjølkerase, (ung okse)

Slaktealder 
i dager 

Slaktealder 
i måneder 

Tilvekst i kg 
per dag

Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 

74087 Napolion av Bognes 
(halvkrysninger)

499.1 16.4 0.660 328 6.85 8.18 

Snitt Angus (halvkrysninger) 508.8 16.7 0.658 333 6.41 7.55 

Tabell 4. Slaktedata for 70195 Milo av Langmo og Charolais halvkrysninger med mjølkerase, (ung okse)

Slaktealder 
i dager 

Slaktealder 
i måneder 

Tilvekst i kg 
per dag

Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe 

70195 Milo av Langmo 
(halvkrysninger) 

505.6 16.6 0.709 356 7.11 7.02 

Snitt Charolais (halvkrysninger) 520.5 17.1 0.669 344 7.13 6.81

Tabell 5. Ikke-omløpsprosent 28 dager

 Ikke-omløpsprosent 
etter 28 dager 

Angus vanlig sæd 82.1 

Angus Y-sæd 71.6 

Napolion av Bognes vanlig sæd 82.7 

Napolion av Bognes Y-sæd 68.9 

Charolais vanlig sæd 84.4 

Charolais Y-sæd 73.2 

Milo av Langmo vanlig sæd 82.5 

Milo av Langmo Y-sæd 77.4



18 BUSKAP 2-2023

AVL

10 prosent lavere for Angus
For Angus som rase viser tabellen 
at kjønnsseparert sæd gir like i 
overkant av 10 prosent lavere 
ikke-omløp enn konvensjonell 
sæd. Napolion ligger litt dårligere 
an enn gjennomsnittet ved bruk 
av Y-sæd med en prosent på 
68,9. Dette er snaue 3 prosent 
lavere enn angusokser ellers som 
er kjønnsseparert. Det er verdt å 
merke seg at han står for omtrent 
halvparten av all bruk av kjønns-
separert angussæd, og at det kan 
ha en viss innvirkning på resulta-
tene. En ikke-omløpsprosent på 
omtrent 69 er likevel godt aksep-
tabelt som resultat.

Litt bedre for Charolais
For Charolais som rase viser 
tabellen at Charolais generelt har 

litt bedre ikke-omløpsprosent enn 
Angus. Milo av Langmo ligger litt 
under gjennomsnittet for konven-
sjonell sæd i forhold til sin rase 
brukt på mjølkeraser. Men resul-
tatene viser at hans sæd tåler 
behandling som gjøres for å få 
Y-sæd veldig godt. Han har en 
ikke-omløpsprosent på hele 77,4 
på sin Y-sæd. Det er altså bare 5 
prosent lavere enn på hans kon-
vensjonelle sæd. Dette er uvanlig 
gode resultater.

God økonomi i bruk av 
Y-sæd av kjøttfe
For kjøttproduksjon på mjølke-
bruket er det å få en oksekalv på 
de kyrne du ønsker oksekalv etter 
et pluss i regnskapet. At kjønns-
separert sæd er dyrere enn 
 konvensjonell sæd og at ikke-om-

løpsprosenten er noe lavere 
 dekkes fort opp med at du får en 
oksekalv. At den i tillegg har en 
kjøttfeokse som far øker 
deknings bidraget betydelig i form 
av høyere tilvekst og bedre slakte-
klasse samt kortere framfôrings-
tid. Det øker også utbetalingen 
betydelig ved salg av kalv til liv 
ved 120 kilos levendevekt.

En krysningsokse med en kjøttfe-
okse som far gir deg nærmest en 
garanti for å få beste kvalitetstil-
skudd fra staten på slaktet for 
klassene O+ eller bedre. Dette 
økte til 10,50 kroner per kilo fra 1. 
januar 2023. Tyr har i seleksjon av 
norske seminokser fremover sterkt 
fokus på mulige Y-kandi dater av 
våre raser for å kunne tilby gode 
okser til sluttproduksjon. 

Spyd, RL 2000,
Syre/plastholder,
Steinsvans

Produkter for Landbruket

IKKE KJØP anlegg før vi har gitt en pris. Mye å spare.
Vi har levert utstyr for energihøsting i snart 7 år.

Intet oppdrag for lite, intet for stort.

SAREPTA SUN
fra konsument til produsent.

Kvalitet og økonomi.

Vi tilbyr:
» Uavhengig energirådgivning
» Hjelp til støtte hos IN og Enova
» Solcelleanlegg i alle størrelser og utførelser
» Solfangere for forbruksvann og oppvarming
» Varmepumper monoblokk L/V opp til 72 kW
» Biomassekjeler fra 10kW til 500 kW
» Vindturbiner VAWT og HAWT
» Hydrogen
» Batteribanker

Vi er godkjent for prosjektering av solcelleanlegg og anlegg i EX-områder 
Siv. Ing. Per S. Ludvigsen AS  -  Mob. 90 85 48 95  -  psludvig@online.no  -  www.sunsystem.no
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Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no

Tekst og foto

Semintekniker Anne Gladsø Wibe har som målsetting at hennes besøk 
på gården skal være ett av bondens fem høydepunkt den dagen.

INTERVJU

Allerede som 16-åring 
hadde Anne Gladsø Wibe 
lyst til å jobbe i Geno. 

NRF-kua har alltid vært toppen. 
Etter grunnskolen ble det videre-
gående på Val og deretter studier 
i husdyrvitenskap på NMBU for 
Namsos-jenta. Da hun sto der 
med en master i hånda passet det 
som hånd i hanske at Geno hadde 
lyst ut ledig stilling som semintek-
niker i Bjerkreim. Dermed bar det 
vestover. 

Hvorfor hadde du lyst til jobb 
som semintekniker?
- NRF-kua – det er den det 
 handler om, kommer det kontant 
fra Anne. 

Hun stortrives i jobben som 
 inseminør og forteller at i topp-
sesongen kan hun fort ha 15–18 
besøk om dagen. Rekorden siden 
hun begynte i august i fjor er 46 
inseminasjoner på en dag. For 
Anne er en god dag rett og slett 

en dag da hun har fått kalv i kua. 
Hun synes hun er privilegert som 
får komme rundt på gården til folk.

Opplever du ofte at det er noe 
som mangler når du kommer?
- Jeg opplever sjelden at det er 
noe som mangler for at jeg skal 
gjøre jobben min. Hos de aller 
fleste er alt godt tilrettelagt. 
 Unntaksvis kan det være noen 
som har glemt å skille ut kua som 
skulle insemineres. Noen dyr er 

BESØKET SKAL VÆRE 
ET HØYDEPUNKT FOR 
BONDEN
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urolige, og det må en bare regne 
med. Dyr gjør jo ikke alltid det du 
har tenkt. Fanghekk er forresten 
en fin ting – jeg er veldig glad i 
fanghekk, avslutter Anne.

Hva skal til for et bra insemina-
sjonsresultat?
- Brunstkontroll er alfa og omega, 
og det kan delvis være litt kompli-
sert, forklarer Anne. – Det kan 
være falske brunster og stille 
brunster. Verst er det med irregu-
lære brunster. Altså at kua kan ha 
en brunstsyklus på bare 17 dager 
og neste gang mer enn 21 dager.

Hvordan har høysesongen vært?
- Det har vært noen som har slitt 
med en del omløp. Jeg har lagt 
merke til at det da ofte har vært 
mye løs mage på kyrne, og jeg 
tror at en god del av problemet er 
fôringsrelatert. Stabil fôring i inse-
minasjonsperioden er svært viktig 
og spesielt i fjøs med konsentrert 
kalving. Noen har også slitt med å 
få kvigene drektige, og da anbefa-
ler jeg å gi litt mineraltilskudd. 

Hva med betydningen av 
klauvene for fruktbarheten?
- Klauvene er viktige for total-
helsen til kua og derfor også 
fruktbarheten,  og det kunne godt 
vært mer fokus på det i vektingen 
i avlsmålet til NRF.

Hva mener du om utviklinga av 
NRF-kua?
- Nå mener jo jeg at NRF-kua er 
den beste som finnes. Hvis vi skal 
snakke om forbedringer er kun-
dene mine opptatt av juret. Det 
må være et jur som fungerer bra i 
melkerobot og et jur som ikke 
slipper. Jurslipp går ut over hold-
barheten og ødelegger slik for 
helhetsinntrykket.

Anne opplever stor interesse i sitt 
område for bruk av ulike sædka-
tegorier som REDX, kjøttfesæd 
(vanlig og Y-sæd) og SV-sæd. 
Anne forteller at når det er ei ku 
som er vanskelig å få drektig, 

anbefaler hun ofte å bruke en 
angusdose. Heterosis slår ikke 
bare ut på avkommet, men gir 
også høyere drektighetsprosent. 
Hvis en bonde er litt usikker på 
hvor i brunsten kua er og om 
neste dag kanskje hadde vært 
mer optimalt inseminasjonstids-
punkt, anbefaler Anne å bruke 
SV-sæd. Og kjønnsseparert sæd 
anbefaler hun helst blir brukt til 
kviger. Både fordi det gir best til-
slag og raskest avlsframgang.

Du har vært med på et prøve-
prosjekt med sms-bestilling av 
inseminasjon?
- Ja, og det har fungert veldig fint. 
Bonden får en tilbakemelding om 
at bestillingen er mottatt og jeg 
tror de synes dette er en service-
vennlig måte å bestille semin på. 

For Anne er det å yte god service 
når hun kommer for å inseminere 
helt naturlig. Som hun sier: Bøn-
dene er kongen! Hun har også et 
godt råd å komme med til sine 
kunder.
- Jeg synes bøndene kunne bli 
flinkere til å ta vare på seg selv. 
Det er mye ulike former for press 
på en bonde i dag, og de må ofte 
være sitt eget støttesystem. Å 
avslutte arbeidet litt tidligere en 
dag og kanskje utsette noe til 
senere kan være viktig for å få 
senket skuldrene og ta seg inn. 

Semintekniker Anne Gladsø Wibe har som ambisjon at når hun drar fra gården 
skal bonden ha hatt en bedre dag enn før hun kom. 

Smått til nytte

SÅ MYE VANN DRIKKER KALVEN
Vann er viktig for kalvene og forskere ved Aarhus Universitet i Danmark har undersøkt hvor mye kalvene drikker. Kalver 
under 30 dager drikker ca. 0,5 til 3 liter pr. dag, avhengig av melkemengden. Kalver eldre enn 30 dager drikker 2–6 liter/
dag, avhengif av melkemengden. Under avvenningen anbefales det å gi like mye lunkent vann som melkemengden 
reduseres med. Etter avvenning skal kalvene minimum drikke fire ganger så mye som de har i tørrstoffopptak.

Bovi desember 2022
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KVITTER SEG MED 
KVIGEOVERSKUDDET

Rasmus Lang-Ree
Tekst og foto
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Stian Roda tok over gården 
på Finnøy for fire år siden. 
Helt fra starten har han stilt 

seg spørsmålet hva en kan tjene 
penger på og sett på mulighetene 
som ligger i økt kjøttproduksjon. 
For å utnytte store beitearealer 
har han etablert en liten ammeku-
besetning. Den er nå på ni mor-
dyr, men skal økes til 15 for å 
kompensere for ei leiekvote på  
60 000 liter som blir borte fra 
neste år. I kubesetningen har han 
redusert kvigeoppdrettet og sat-
set på bruksdyrkryssing for å øke 
kjøttproduksjonen. Stian forteller 
at målet har vært både å øke 
mengde og kvaliteten på kjøttet 
som produseres. 

Hareid samdrift i Stavanger kommune i Rogaland
• Stian Roda
• Kvote på 460 000 liter
• 55 årskyr
• Avdrått på ca. 9 500 kg EKM
• Slår 350 dekar – 650 dekar beite
• Kjøper inn 250 rundballer
• Full framfôring pluss noe innkjøp av oksekalver
• Leverer ca. 50 okseslakt i året
• Ammekubesetning på 9 mordyr (skal øke til 15) – krysninger og ulike raser

Roda ønsker å komme ned på en rekrutteringsprosent på 30. Han savner et 
verktøy som kunne beregne kvigebehovet framfor å drive å telle.

Det første Stian Roda 
tok tak i da han skulle 
optimalisere avlen i 
besetningen var å få 
bort kvige over skuddet 
og heller produsere 
mere kjøtt.
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Gode rådgivere
Oksefjøs ble bygd i 2018. Kufjøset 
er et opprinnelig hønehus som ble 
ombygd og utvidet i 2009. I april 
2019 bestemte far til Stian på at 
det var på tide med melkerobot. 
Slik ble det, selv om Stian egent-
lig ikke så på melkingen som noe 
problem.
- Jeg har alltid syntes det har vært 
kjekt å melke, forteller Stian. 
Svein-Egil legger til at Stian og 
broren nesten kjempet om å få 
melke da de var ungdommer. 

Stian leier også et fjøs to km unna 
gården med 22 båsplasser som 
brukes som buffer etter behov. 

Helt fra han tok over hjemgården 
har Stian vært opptatt av å skaffe 
seg gode rådgivere. Han mener 
det er avgjørende for å lykkes i 
driften og han vil ha rådgivere 
som gir klare tilbakemeldinger.
- Ved første besøk gir jeg beskjed 
om at hvis de ikke kan gi meg 
bånn ærlige tilbakemeldinger er 
det bare å gå ut døra.

Avlsrådgiver Svein-Egil Skartveit 
er på gården fire ganger i året, 
men de har hyppig kontakt på 
telefon i tillegg. På fôringssiden er 
det Tine-rådgiver Anja Våg Skjold 
som både gir råd og er sparring-
partner. Riktigere fôring får æren 
for at det ikke lenger er melkefe-
ber i besetningen.

For mange kviger
Svein-Egil og Stian var skjønt 
enige om at det med en rekrutte-
ringsprosent på 50 ble produsert 
unødvendig mange kviger. Kvige-
oppdrett er ikke god butikk og det 
ble satt et mål om å redusere 
rekrutteringsprosenten ned mot 
30. All rekruttering til melke-
produksjonen skjer med bruk av 
kjønnsseparert sæd (REDX). Alle 
kviger GS-testes, og de beste 

 kvigene får to insemineringer med 
kjønnsseparert sæd. De dårligste 
kvigene og kyrne slippes med 
angusokse for å produsere krys-
ningskalver. Stian er ikke så opp-
tatt av om det blir en krysnings-
kvige eller -okse og mener verdien 
av å fôre opp ei kvige til slakt er 
undervurdert. Ved å la ei slik 
 krysningskvige få en kalv før hun 
slaktes blir det et pent økonomisk 
regnestykke (se ramme). Ideelt 
slaktes slike kviger i august/ 
september slik at de ikke skal 
oppta plass i fjøset utover høsten. 
Avlsrådgiveren skyter inn at andre 

fordeler med ei krysningskvige 
framfor en okse er at kviga kan 
slippes på beite og kan fylle en 
binge som ikke er egnet til større 
okser. 

For å lykkes med å få rekrutte-
ringsprosenten ned mot 30 må 
holdbarheten på kyrne opp. I dag 
ligger den på tre laktasjoner, og 
Stian mener han skal få den opp i 
fire. Han planlegger å skifte ut 
båsmattene i fjøset som et kom-
forttiltak som kan bidra til økt 
holdbarhet. Stian ønsker ikke 
 høyere avdrått enn han har i dag, 

ER KVIGER UNDERVURDERT SOM 
SLAKTEDYR?
Avlsrådgiver i Tine, Svein-Egil Skartveit, 
mener verdien av kviger som slaktedyr 
er undervurdert. Han har satt opp et 
interessant eksempel på slakteoppgjør 
for ei «engangangsammeku». Kviga er 
krysning av NRF og Angus som fikk en 
kalv i august, og ble slaktet etter telle-
dato 1. oktober ved 22–23 måneders 
alder med slaktevekt på 280 kg. Kviga 
har hatt en sesong på beite. Med alle 
 tillegg summerer inntekten av ei slik 
kvige seg til kr 37 147.

For noen kan det være aktuelt å bruke 
ledig bingeplass, som ikke er egnet til 
store okser, til framfôring av kviger. En 
annen fordel med kviger er deler av 
fôropptaket kan skje på beiter. Svein-
Egil forteller at interessen for kviger til 
slakt har økt og det etterspørres nå 
x-sæd (hunnsæd) av Angus med tanke 
på slik produksjon. 

Med 1,2 kalvinger pr. årsku blir det et påsett 
på 50 til 55 prosent og dette bør tas ned til 
30 prosent ved bruk av kjønnsseparert sæd 
på de beste dyra, sier avlsrådgiver i Tine 
Svein-Egil Skartveit (til venstre). En slik 
nedgang kan øke kjøttproduksjonen med  
4 000 tonn på melkebrukene.

Tabell. Økonomi for ei 
«engangsammeku»

Slaktepris 15 071

Kvalitetstillegg for O+ 2091*

Angustillegg 1255

Fettkompensasjon 2377

Puljetillegg 896

Sonetillegg og avtaletillegg 2170

Sum slakteoppgjør 24460

Verdi kalven ved 120 kg 6630

Tilskudd ½ ammeku 5527

Tilskudd beite 530

Sum kalv/beite/
ammekutilskudd

12687

Totalt 37147

*Kvalitetstillegget for O+ økte med kr 3 fra 
nyttår. Ville utgjort kr 840 for denne kviga.
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men heller at verdien av melka 
øker. Det er også viktig at frukt-
barheten er bra.
- Jeg synes jeg har fått bedre flyt i 
produksjonen nå som kvigeopp-
drettet er redusert, slår Stian fast.

REDX på kvigene
Stian bruker kjønnsseparert sæd i 
hovedsak på kvigene. Han synes 
ofte første kalven er den beste, og 
tilslaget blir også bedre på 
 kvigene enn på eldre kyr. For å få 
nok rekrutteringskviger insemine-
res de beste 15–20 kvigene med 
REDX. De får maksimalt to sjanser 
og de som ikke har tatt seg da 
slippes til angusoksen. Erfaringen 
er at vel halvparten blir drektige 
etter første inseminasjon og ytter-
ligere en halvpart etter andre. 
Begynner Stian med 20 kviger får 
han da ca. 15 drektige. Stian 
synes han har hatt litt dårlig 
 resultat med kjønnsseparert til de 
beste kyrne og bruker derfor mest 
konvensjonell NRF-sæd på disse. 
De dårligste kyrne blir også slup-
pet til oksen. Angusoksen er på 
jobb to perioder i året. Først fra 
20. mai til 1. juli som er en hektisk 

arbeidsperiode på gården og 
senere i en periode i november. 
På sikt er planen å kvitte seg med 
angusoksen og gå over til å bruke 
mer angus y-sæd (hannsæd). 

Avlsrådgiver Svein-Egil forteller 
at de kjører avlsplan fire ganger i 
året. Da er det viktig å sjekke om 
det ligger an til å dekke kvigebe-
hovet, eller om det må brukes litt 
mer REDX. Stian mener det ikke 

bare er kjøttinntektene som er 
fordel med bruk av Angus, men 
også at han ikke avler videre på 
de dårligste kyrne. Siden melke-
kvantumet er gitt blir verdien av 
melka viktig for økonomien. 
 Derfor brukes det ikke okser med 
under 110 i indeks for fettprosent 
og generelt sterke på melk. En 
titt på tallene viser at det er 
mange kyr som nå ligger høyt i 
avlsverdi i besetningen. 

Oksefjøset som ble bygd i 2009 holdes passelig fullt med innkjøp for å supplere 
egen produksjon.

Det tidligere hønehuset ble ombygd til et åpent løsdriftsfjøs. Fleksibel nakkebom er et pluss for kyrne. Det er bare et problem: En stadig økende 
bestand av stær, og Stian Roda er litt usikker på hvordan det problemet skal løses. 
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Mange fordeler med Angus
Innkalving på kvigene på 22 
måneder i stedet for 24 til 25 
måneder øker effektiviteten. For 
kjøttproduksjonen er Stian opptatt 
av å ha det passelig fullt over alt 
og at det er jamn størrelse på 
oksene i hver binge. Han supple-
rer ledig plass i binger og kjøper 
inn dyr hvis nødvendig. 
- Jeg kjøper heller litt flere enn jeg 
trenger og selger ut hvis det blir 
overskudd, sier Stian. 

Oksene slaktes ved 15 til 16 
måneders alder og slaktevekt 
rundt 340 kg. Stian forteller at i 
praksis slaktes eldste oksen i 
 bingen ved 18 måneder og da 
 følger resten av bingen med. Til-
veksten var på 620 gram i 2022. 
Angusavtalen gir bra tillegg i prisen. 
Klassifisering på i snitt R- gir fra 
nyttår kvalitetstillegg på kr 10,50.

Stian trekker fram at Angus gir 
lette kalvinger, vokser på mindre 

bruk av kraftfôr og har kortere 
drektighetstid enn for eksempel 
Limousin. Med 38 årskyr sparer 
du faktisk ei årsku i drektighetstid, 
legger Svein-Egil til. Med Angus 
kreves det også bare 50 prosent 
kjøttfeandel for å få kjøttfetilleg-
get, mens det kreves 75 prosent 
for tyngre raser.

Nye muligheter med kjøtt
Gourmet ku i regi av prima Jæren 
og Nortura er kyr over fire år 
gamle og med slaktevekt 280 til 
455 kg, 3+ i fett og minimum 0 i 
klassifisering. Det arbeides også 
med betaling for intramuskulært 
fett. Dette kommer i tillegg til 
andre pristillegg som kjøttfetillegg, 
Angusavtale og Gourmetkalv som 
gjør at de som satser på storfe-
kjøtt får flere muligheter til å hente 
marginer. 

Se muligheter – ikke 
problemer
Selv med hjelp av to ungdommer 
som tar fjøset hver sin helg, og 
noe annen hjelp på timebasis i 
 tillegg, utenom innrømmer Stian 
at han har travle dager. Utover 
arbeidet på gården hjelper han 
også litt til i brorens entreprenør-
virksomhet. Han synes han har 
fått en bra flyt driften nå og unn-
går de aller  største arbeids-
toppene. Det er godt driv i ku -
miljøet på Finnøy med yngre som 
tar over og bygger nye fjøs, og 
det er en stimulans for alle. 
 Dessuten hjelper at Stian er en 
som alltid å lete etter muligheter 
framfor å stirre på utfordringene. 
Hans råd til alle unge som starter 
opp er å finne seg et par råd-
givere og bruke de flittig, og 
unngå å bli gående for mye 
alene. 
- Det er både kjekt og utfordrende 
å være melkebonde – men mest 
kjekt!

To NRFxAngus.

Mobil kalveavdeling.
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TINE TESTER VERKTØY 
I en mindre besetning trengs det 
ikke dataverktøy for å ha over-
sikten over behovet for kviger. I 
en større besetning som ønsker 
å redusere påsettet og bruke 
kjøttfe på en stor del av beset-
ningen, er det imidlertid ingen 
enkel sak å prikke inn hvor 
mange dyr som må insemineres 
med kjønnsseparert sæd for å 
dekke behovet. Avlsrågiver i Tine 
Hilde Tveiten forteller at Tine 
arbeider nå som en del av sitt 
arbeid med tjenesteutvikling for 
melkeprodusentene arbeider 
med å teste ut et verktøy til dette 
formålet. Det er et verktøy som 
kan brukes til å simulere utviklin-
gen på de ulike dyrekategoriene i 
besetningen. Både for mange og 
for få kviger koster penger. Målet 
er å ha ei kvige som kan steppe 
inn da ei eldre ku blir planlagt 
utrangert på et optimalt tids-
punkt i laktasjonen. Hilde fortel-
ler at pilotperioden vil gå fram til 
sommeren. I første omgang er 
det nå avlsrådsgivere som tester 
det nå ut i 12 besetninger.

Avlsrådgiver i Tine, Hilde Tveiten, leder uttestingen av et dataverktøy for 
optimalisering av avlen på besetningsnivå.

Smått til nytte

KUSTRESS
I Progressive Dairy skriver Davis Kirk, direktør i Dairy Technical Services North America, om hvordan stressorer påvirker 
kua. En stressor er noe kuas hjerne oppfatter som en trussel og den kan være både fysisk og psykisk. Stress er kroppens 
reaksjon på stressorer. En kort eksponering for en stressor utløser akutt stress. Gjentatte eksponeringer for stressorer 
over tid utløser kronisk stress. Akutt stress kan undertrykke immunapparatet og lede til økt risiko for infeksjoner og 
sjukdom. Kronisk stress kan føre til at betennelser varer lenger, negativ energibalanse, stoffskiftesjukdommer og dårlig 
fruktbarhet. Stressorer som i forskningen har vist seg å forårsake stress hos melkeku er: eksponering for mugg og 
mykotoksiner, mangler i fôringsopplegget, dårlig renhold, negative sosiale interaksjoner, utilstrekkelig kukomfort, høy 
indeks for temperatur/luftfuktighet, hardhendt behandling, kalving, avsining, transport og dårlig luftkvalitet.

Agproud.com
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Spredning
Løsninger for

Transport
Opptil flere kilometer

Lagring
og røring

Pumping
Hydraulisk, elektrisk eller PTO drevet

-graset er grønnere på vår side!



28 BUSKAP 2-2023

Franz Anders Bakken
Rådgiver NLR

fab@nlr.no

Tekst og foto

Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mange agronomiske fordeler, men 
den har også en stor økonomisk verdi. Denne forsterkes med økte 
priser på mineralgjødsel. Det ligger et potensial for å kutte mange 
tusen kroner i gjødselkostnader ved riktig bruk og disponering. 

REDUSERTE KOSTNADER 
MED RIKTIG BRUK AV 
HUSDYRGJØDSEL

TEMA: GJØDSEL

Husdyrgjødsel har stor 
betydning for jordbruket, 
både økonomisk og agro-

nomisk, men den må brukes på 
riktig måte for å få høyest mulig 
utnyttelse. Disponering og 
sprede metode er faktorer som 
påvirker hvor god utnytting du får, 
og værforholdene ved spredning 
betyr mye. Noen av faktorene kan 
vi påvirke, og optimalisering av 
disse kan bety mye for økono-
mien og resultatet. Transport og 
spredning av husdyrgjødsel er 
også forbundet med store kost-
nader. Hvilket opplegg som er 
mest kostnadseffektivt må til-
passes hvert enkelt bruk. 

Størst verdi om våren
Husdyrgjødsla har størst verdi om 
våren, under normale forhold er 
det da en får best virkning. Dette 
gjelder både om en overflatesprer 
på eng, eller om den moldes ned. 
Om våren er temperaturen lav og 
gjødsla som kjøres ut kan bruke 
hele vekstsesongen til å utnytte 
både den mineralske og den 
omsatte organiske delen av nitro-
genet. Det er derfor viktig å priori-
tere gjødsling så fort det er klart 
om våren. Spredning seinere i 
sesongen, for eksempel etter 
 første eller andreslåtten gir større 

Bare med analyser av ei representativ gjødselprøve er det mulig å utarbeide en 
god gjødslingsplan med riktig disponering og bruk av husdyrgjødsla. 
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risiko for ammoniakktap, som 
betyr at en får dårligere virkning 
av nitrogenet.   

Disponering av gjødsla
Fordi gjødsla har størst verdi om 
våren bør en legge opp til å bruke 
en stor andel da, men en må se 
disponeringa opp imot sprede-
arealet. Mange er avhengig av å 
spre flere ganger gjennom seson-
gen for å unngå at det blir for store 
mengder på hver overgjødsling. 
Generelt er anbefalingen å bruke 
husdyrgjødsla på en størst mulig 
del av arealet en disponerer. Et 
godt prinsipp er å prøve å dekke 
næringsbehovet av fosfor og 
kalium med møkk, da vil en kunne 
dekke det resterende behovet av 
nitrogen med en ren nitrogen/ 
svovel-gjødsel. Litt avhengig av 
hva slags mineralgjødseltype man 
erstatter ligger det en potensiell 
innsparing  på mellom 55 og 125 kr 
pr. tonn husdyrgjødsel en sprer på 
enga (se regneeksempel). Husdyr-
gjødsel spredt om høsten har en 
verdi i nærheten av null kroner, og 
en bør derfor unngå det om mulig. 
Det viser også at det kan være god 
økonomi i å investere i økt lager-
kapasitet for å kunne bruke  gjødsla 
når den har størst verdi. 

Penger å spare
Eksemplene i boksen Beregning 
av husdyrgjødslas verdi viser 
hvordan en kan gi husdyrgjødsla 
en kroneverdi. Her tar vi utgangs-
punkt i gjødsling til en gitt avling 
der det brukes fullgjødsel. 
 Verdien av  husdyrgjødsla blir satt 
ved at en erstatter fullgjødsel 
med husdyrgjødsel og OPTI-NS 
27-0-0 med  tilsvarende mengde 
nitrogen. Vi tar utgangspunkt i 
gjødsel prisen for januar 2023 på 
Øst landet. For  husdyrgjødsla har 
vi brukt Nibio sin normverdi for 
blaut storfegjødsel. Verdiene i 
regneeksemplene er bruttoverdi, 

og tar derfor ikke  hensyn til 
 spredekostnaden. Sprede-
kostnaden for husdyrgjødsel er 
relativt stor, og tall fra Grovfôr 
2020 viser at gjennomsnittet for 
deltakerne med gjødselvogn var 
på rundt 50 kr pr. tonn. Det er 
viktig å huske at denne kostna-
den er lik om en bruker gjødsla 
på en god eller en dårlig måte.

Anbefaler prøve av 
husdyrgjødsla
Næringsinnholdet i husdyrgjødsel 
kan variere mye mellom gårder, 
og det er ofte avvik mellom norm-
verdier og analyserte verdier på 
en gård. Sammensetting av 
 dyregruppe, fôringsregime, drifts-
opplegg og lagerforhold er fakto-
rer som påvirker innholdet. Det er 
derfor viktig å finne ut hva 

REGNEEKSEMPEL 
Regneeksempel på betydningen av god og dårlig disponering  
av 1 000 kubikk husdyrgjødsel. 
Nåværende disponering:
Vår på gjenlegg: 300 tonn x 75 kr = 22 500 kr
Vår på eng: 200 tonn x 88 kr = 17 600 kr
Etter andreslått + høstnedpløyd: 500 tonn x 10 kr = 5000 kr
Sum spart mineralgjødsel pga. husdyrgjødsel: 45 100 kr
Bedre husdyrgjødseldisponering:
Vår på gjenlegg: 200 tonn x 75 kr = 15 000 kr
Vår på eng: 575 tonn x 88 kr = 50 600 kr
Etter førsteslått: 225 tonn x 71 kr = 15 975 kr
Sum spart mineralgjødsel pga. husdyrgjødsel: 81 575 kr
Forskjell mellom dårlig og god disponering av husdyrgjødsla 
utgjør her 36 475 kr årlig.

Beregning av husdyrgjødslas verdi 
Husdyrgjødsel til gjenlegg 
Fire tonn blaut storfegjødsel supplert med 15 kilo OPTI-NS 27-0-0 
pr. dekar.
Verdi av husdyrgjødsel:
Erstatter 46 kg Fullgjødsel 22-2-12: kr 75,- pr. tonn
Erstatter 57 kg Fullgjødsel 18-3-15: kr 97,- pr. tonn

Husdyrgjødsel i eng
Verdi av husdyrgjødsel ved vårgjødsling:
Tre tonn husdyrgjødsel og 30 kg OPTI-NS pr. dekar
Erstatter 55 kg Fullgjødsel 22-2-12: kr 88,- pr. tonn
Erstatter 68 kg Fullgjødsel 18-3-15: kr 125,- pr. tonn

Gjødsling etter førsteslått
Verdi av husdyrgjødsel ved gjødsling etter førsteslått:
Tre tonn husdyrgjødsel og 25 kg OPTI-NS pr. dekar
Erstatter 45 kg Fullgjødsel 22-2-12: kr 71,- pr. tonn
Erstatter 55 kg Fullgjødsel 18-3-15: kr 101,- pr. tonn
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næringsinnholdet er i egen gjød-
sel. Først da er det mulig å ut ar-
beide en god gjødslingsplan med 
riktig disponering og bruk av hus-
dyrgjødsla. Ved å sende inn prøve 
til et analyselaboratorium får man 
svar på hva tørrstoffinnholdet er 
og de viktigste næringsstoffene til 
gjødslingsplanlegging. Det er 
 viktig å ta ut ei representativ 
prøve, da kan en bruke prøve-
resultatet i flere år om det ikke er 
store forandringer i driftsopp-
legget. Prøva må derfor tas ut når 
gjødsla er godt opprørt, og den 

må fryses ned hvis den ikke 
 sendes inn umiddelbart. 

Vanninnblanding og 
spredning 
Vanninnblanding må ofte til for å få 
rørt opp gjødsla og få den til å gå i 
spredeutstyret. I tillegg er fortynning 
med vann en effektiv måte å øke 
utnyttelsen, ved å redusere faren 
for ammoniakktap. Husk at det 
også gir det et større volum som 
må kjøres ut og eventuelt transpor-
teres, samtidig som en fortynner 
fosfor og kalium i  gjødsla. Om en 
ønsker å dekke vekstens behov for 
P og K, må en derfor øke mengden 
pr. dekar  tilsvarende. I det fleste til-

feller er kostnadsøkningen ved 
ekstra vanninnblanding høyere enn 
den økte gjødselverdien. Anbefalin-
gen generelt er derfor å fortynne så 
mye at du får en gjødsel som er 
god nok med tanke på røring og 
spredning. Bruker en slepeslange 
er kostnadsbilde et annet, fordi 
kapasiteten er mye større kan det 
være lønnsomt med en noe høyere 
vanninnblanding. Ofte trengs det 
også et lavere tørrstoffinnhold for å 
få gjødsla til å fungere i  slange- 
 sprederutstyret. Optimal  tørrstoff - 
prosent i gjødsla må  derfor 
 vurderes på hver enkelt gård ut 
ifra spredeteknikk,  arrondering og 
transportavstand. 

Med slepeslange er kapasiteten mye større slik at det kan være lønnsomt med en 
noe høyere vanninnblanding.

Forskjellen på god og dårlig disponering av 1 000 kubikk 
husdyrgjødsel kan utgjøre over 36 000 kr.

Smått til nytte

DANMARK SCORER HØYT PÅ DYREVELFERD
En undersøkelse Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd har gjort konkluderer med at dyrevelferden i Danmark 
ligger i toppen sammen med Sverige. I undersøkelsen ble dyrevelferden for melkekyr sammenlignet i Danmark, Sverige, 
Tyskland, Nederland og Storbritannia. Særlig to forhold bringer Danmark og Sverige til toppen, og det er at begge land 
har lovgiving om hold av storfe med fokus på dyrevelferd og at begge land har høy andel av melkeproduksjonen som 
enten er økologisk eller produseres under et dyrevelferdsmerke. 

Kvægnyt 1/2023



Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Våre innovative 
løsninger for kalver

CalfOTel Hybrid.

CalfOTel X5 med luftegård. CalfOTel enkelthytte.

Bedre utnyttelse 
av husdyrgjødsla
Bruk av Active NS gjennom sesongen  gir et økt innhold, iht. forsøk, 
på 1 – 2 kg N pr tonn bløtgjødsel. Samtidig blir gjødsla lettere homo-
gen / lukter mindre  / lettere å røre opp.

Spredning av 4 tonn husdyrgjødsel / daa vil gi  en besparelse på 6 
kg Nitrogen /daa  kunstgjødsel.     

Med dagens Nitrogenpriser på ca kr 25/kg  vil dette utgjøre ca kr 
150 / daa 

Active NS for: • Økt nitrogen tilgjengelighet 
 • Reduserte kostnader, 
 • Lettere omrøring  
 • Mer homogen gjødsel 
 • Mindre lukt 
 • Lett å bruke.

Forbruk er 20 gr/m3 -1 sekk a 10 kg  pr 500m3

Sprayfo melke
erstatning for kalv

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

Med melkeråstoff levert av TINE
er Sprayfo norsk melkeerstatning

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

Tørr du differensiere gjødslinga mellom skiftene kan det være mye å 
spare. Dagens teknologi og kunnskap gjør at variasjon innad i skifter 
kan oppdages og vektlegges i gjødslingsstrategien slik at avlings-
potensialet i enga kan nås.

FORSKJELLS BE-
HANDLING I ENG-
GJØDSLING ER LOV

Fra å tenke samme gjødsling 
over alt, bør en differensiere 
mellom skifter og tilpasse til 

blant annet avlingsnivå. Går du gjen-
nom avlingspotensialet og dyrkings-
måten får du fram grunnlaget for 
gjødslingsnivå til hvert skifte. Å for-
dele gjødsla mellom, men også 
innad i skiftet, gjør at du slipper å 
gjødsle verken mer eller mindre enn 
du må. For å få til dette må du se på 
jordprøver og kvaliteten på enga.

Det er mer å gå på 
Potensialet for produksjon av økt 
grasprotein i enga er stor. Ulike 
forsøk fra noen år tilbake, særlig 
gjennom kartleggingsjobben som 
ble gjort gjennom prosjektet 
«Grovfôr 2020» og Avlingskampen, 
viser at det er en stor andel av 
skiftene som ligger litt for lavt på 
mengde tørrstoff per arealenhet, 
altså det som beskriver utnyttel-
sen av enga. Her er det mer å 
hente og skal du greie å produ-
sere mer protein selv, må du finne 
avlingspotensial og optimalisere 
dyrkingsmåte i enga i kombina-
sjon med jordprøveanalysene. 

Å gjødsle til forventa avling gjør at 
man kan differensiere på gjødsla 
mellom skiftene, i stedet for å 
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gjødsle alt likt. Det er forskjell mel-
lom skifter, enten det er i pH, jordart 
eller alder på enga. Å justere gjøds-
ling opp mot avlingsnivå kan gi økt 
gevinst i form av bedre utnyttelse av 
gjødsla og jevnere kvalitet på graset.

Registrer avlinga di 
Å registrere hvor stor avling som 
tas er en viktig del av gjødslings-
strategien. Den beste måten å 
registrere avlinga på er ved å veie 
og telle rundballer i tillegg til å ta 
ut tørrstoffprøve, da har du et 
godt utgangspunkt til å beregne 
hvor mye tørrstoff per dekar du 
greier å hente ut. 

Grovfôranalysene, inkludert analyse 
for mineraler, er ikke nyttige bare for 
å vurdere kvaliteten på fôret, men 
også for å se om du traff med årets 
gjødsling og slåttetidspunkt ut fra 
den bestillinga du hadde fra fjøset. 
Lavt proteininnhold kan bety sein 
slått eller for lite gjødsel. Det kan 
også være at det var potensial for 
mer belgvekster i enga. 

Balansert gjødsling med 
nitrogen
Nitrogen er det næringsstoffet som 
er viktigst for å bygge plante-
masse, særlig i starten av plante-
nes vekst. Dette gir god busking 
og tett eng. Ettersom planter 
hovedsakelig tar opp nærings-
stoffer via røttene, vil opptaket av 
nitrogen bestemmes ut fra mengde 
nitrogen som er tilgjengelig ved 
planterøttene, enten fra tilført gjød-
sel eller som finnes i jorda fra før.

God næringsutnyttelse av tilført 
gjødsel kommer av balansert gjøds-
ling med andre næringsstoff, slik at 
plantene får utnytta nitrogenet. Til-
føres for mye nitrogen, vil ikke plan-
tene kunne nyttiggjøre seg av det, 
og overskuddet går tapt til omgivel-
sene i form av for eksempel lyst-
gass, nitrat i fôret, urea i melk og 

Å gjødsle til forventa avling gjør at man kan differensiere på 
gjødsla mellom skiftene, i stedet for å gjødsle alt likt. Dette 
er et viktig tiltak for å øke proteinproduksjonen. 

For at plantene skal kunne nyttiggjøre seg tilført nitrogen i form av gjødsel er 
pH-status i jorda en vesentlig faktor. Ved for lav pH tapes mye av verdien til 
gjødsla du tilfører.
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legde på plantene. Tap til omgivel-
sene er også en viktig klimafaktor. 
For lite nitrogen gir redusert plante-
vekst, som igjen går utover protein-
kvaliteten i fôret og avlingsnivå.

Gjødsle til avlingspotensialet
Protein er viktig for tilvekst hos 
dyra, og tilførsel av godt protein i 
grovfôret er viktig. Proteinet i gras 
finner vi mest av i bladverk og 
ikke så mye i stengel. Vil du ha 
høyt proteininnhold i graset, må 
du ha et gras med mye bladverk, 
eller satse på belgvekster. Belg-
vekster har en unik evne til å 
samle nitrogen fra lufta og gir god 
avling med proteinrikt fôr. 

Selv om økt nitrogengjødsling gir 
økt nitrogeninnhold i plantene, har 
forsøk vist at dette ikke er en 
 særlig effektiv metode for å øke 
proteininnholdet i fôret. For å øke 
proteininnholdet er det slåttetid 
og andel belgvekster som er de 
viktigste parameterne. Gjødsle 
derfor til kapasiteten i plantene. 
Ved tidlig slått er graset på et 
 tidlig utviklingsstadium med mye 
bladverk og dermed protein. Det 
som er viktig å tenke på ved et 
tidlig høstetidspunkt, er at plant-
ene har hatt mindre tid til å utnytte 
seg av gjødsla. For å få nytte av 
tilført nitrogen er balansert gjøds-
ling viktig der en har fokus på at 
andre næringsstoffer ikke begren-
ser avlingsutbyttet. 

pH viktig for utnyttingen av 
gjødsla
Tenk derfor på at det er viktig å 
komme seg utpå tidlig om våren, så 
snart jorda er lagelig. Da sikrer du 
tilgangen på nitrogen helt fra starten 
av, og plantene får lengst mulig tid til 
å ta opp næringa og veksten kom-
mer i gang. Gjødsla bør kjøres på 
minst fire uker før første slått. Slik 
sikres en stor førsteslått og samtidig 
reserver til gjenveksten. For at plan-

tene skal kunne nyttiggjøre seg 
 tilført nitrogen i form av gjødsel er 
pH-status i jorda en vesentlig faktor. 
Ved for lav pH tapes mye av verdien 
til gjødsla du tilfører. Ha en kalkings-
plan der du alltid kalker deg opp i 
verdi i gjenleggsår. Lav pH går også 
utover plantens opptak av andre 
næringsstoffer som for eksempel 
fosfor og kalium. 

Gjødsling ved mye 
belgvekster
Har du mye kløver og andre belg-
vekster kan nitrogengjødslinga 
reduseres. For mye tilført nitrogen 
kan svekke belgvekstenes evne til 
å ta opp nitrogen fra omgivelsene. 
Kløveren tåler nitrogengjødsla 
likeså godt som timotei, men 
siden belgvekstene er litt seinere 
til å etablere seg, tar graset fort 
overhånd før førsteslåtten. For å 
sikre god tilvekst på belgvekstene 
utover sesongen, kan det derfor 
være lurt å gjødsle som normalt 
fra våren, slå graset litt tidligere, 
og heller redusere på nitrogen-
gjødslinga etter førsteslåtten. 

Variabel gjødsling innad i 
skiftene 
Differensiering innad i skiftet kan 
gjøres enkelt ved bruk av presi-

sjonsteknologi. Jordvariasjon gir 
ulikt avlingspotensial. Dette kan 
være lett å se i åkeren, og poten-
sialet kan endres på få meter. Når 
skiftestørrelsen øker, vil denne 
variasjonen viskes mere ut, og det 
blir vanskeligere å tilpasse gjøds-
linga etter plantenes behov. Søkk 
med næringsrik jord gjødsles med 
samme mengde som de skarpe 
kulene med grunn jord og lavere 
potensial. Resultatet er at for lite 
gjødsel plasseres der behovet er 
stort og for mye der behovet er 
mindre. Det er avlingspotensialet i 
kombinasjon med jordas innhold 
av organisk materiale som 
bestemmer plantenes behov for 
nitrogen. Variabel tildeling av 
gjødsla gjør at den spres ut fra 
verdier ut fra et anslått behov for 
enga innenfor en gitt maks- og 
minimumsverdi for nitrogenbehov. 

Styrefiler for variabel gjødseltilde-
ling kan settes opp i samarbeid 
med NLR-rådgiveren din. Ei styre-
fil kan lages med utgangspunkt i 
jordprøveanalyser og beregning 
av gjødselbehov for hver prøve 
eller ved bruk av satellittmålinger 
av biomasse gjort i vekstseson-
gen. Snakk med oss så hjelper 
våre rådgivere deg. 

Økt nitrogengjødsling er ikke effektivt for øke proteininnholdet i fôret. Da er 
slåttetid og andel belgvekster mer avgjørende. 



Totalleverandør av Betongprodukter
LANDBRUK  

NORSKPRODUSERTE   BETONGELEMENTER WWW.SYSTEMBLOKK.NO/LANDBRUK

Vi har utviklet prefabrikkerte elementer med fokus på 
kvalitet og bruksvennlighet. Vi arbeider kontinuerlig med 
produktutvikling og kommer hele tiden med nye løsninger 
i samarbeid med våre partnere. 

Vær og vind er knapt noe tema for den som bygger i mur og 
betong. Ikke maling, beis eller annet vedlikehold heller. Tar 
du i tillegg med brannsikkerhet, vannsikkerhet og lyddem-
ping, begynner fordelene å bli ganske opplagte.

GJØDSELKUM
Systemblokk Gjødselkum er en tett konstruksjon
som tåler varierende væsketrykk, mekaniske
påkjenninger og temperaturforskjeller. Gjødselkum
har innvendige vaiere som øker tankens levetid.

Systemblokk AS har i en årrekke produsert forskjellige 
produkter til landbruket. Vår patenterte tørrstablings-
blokk med not og fjær har vært benyttet til de fleste 
bruksområder og er nok kjent for de fleste.

SKREDDERSYDDE 
ELEMENTER 

SOM MONTERES HURTIG PÅ BYGGEPLASSEN

BETONGFUNDAMENTER & BETONGSÅLE    BETONGVEGGER    PLATTENDEKKER    GJØDSELHÅNDTERING    TRAKTORLODD     PLANSILO    LÅVEBRO    GJØDSELKUM

Systemblokk gjenvinner betong, isopor og stål, 
slik at det kan brukes om igjen. Med jobb på 
gode løsninger for gjenvinning og renovasjon, 
har vi lagt vekt på det med energi og lagt om til 
vannboren varme i hele fabrikken. 

SYSTEMBLOKK ER 
MILJØFYRTÅRNSERTIFISERT! 



års garanti på
Blandekar

NÅR INNOVASJON OG NATUR KOMBINERES
Få den beste blandevognen

Mixell 18-24m3 Kapasitet
Vertikale tilhengerblandere

Email: sales@lachish.com
www.rmhmixer.com

Eivind Lobekk / eivindlob@gmail.com
+47 93002901

Magnum30 Titanium18 Premium 23 Mixell24 SW45 VSL18 TurboMix30

DIRECT
SALE

Call for
a quote

DIRECT
SALE

Call for
a quote

Blandekar med 20mm tykk bunn 
og 6mm tykk vegg, 150mm 
innoverskrå topp
Vertikal blandeskrue høyde = 1130
7 tanns kniver i chrome-vanadium, 
8mm tykkelse, med Tungsten 
belegg 3 alternative posisjoner
Justerbare kontrakniver
Understell med 4 veieceller, total 
kapasitet på 16.4t
1 utmatingsdør, 9 valgbare plasser
Dørposisjonsindikator for side/
bakluke

P.T.O. Vidvinkelaksling  1 3/8״ Z6 * 
1 ¾ Z20
Roterbar hengerfeste Ø52 – 25t
Stige og frontbeskyttelse
Vektdisplay IFG-M-1515
Hjultype 445/45R19.5 P27 Kargo-
Radial TL 10 hulls
1 kraftig (HD) aksling med 10 hulls 
nav. Hydrauliske bremser
Spesifikasjoner for girkasse og 
reduksjonsgir.
Planetgir integrert med 90° vinkelgir
2 hastighets girkasse

Modell Volum Dimensjoner Egenvekt Nyttelast Totalvekt
m³ Høyde

(cm)
Lengde 
(meter)

Bredde (cm)
Botn Topp kg

Mixell18 18 265 7.28 225 252 6500 6750 13250
Mixell20 20 284 7.40 225 249 7600 7600 15200
Mixell22 22 303 7.40 225 251 8000 8350 16350
Mixell24 24 309 7.40 225 277 8250 9100 17350

Fra 8-45 m3
Pris eks. 20 m3 

kr 460.000,-
Inkl. rustfrittstål på rotorene  

og 1 m opp på vegg.
Beste type kniver!
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Kan noe av årsaken til nedgangen i proteininnholdet i grassurfôret vi har 
sett de siste åtte årene, skyldes at vi overvurderer virkningen av nitroge-
net (N) i husdyrgjødsla tidlig i sesongen og at områder med en kald, våt 
og kort vekstsesong også har en dårligere totalutnyttelse av N?

NITROGEN I HUSDYRGJØDSLA  TIDLIG I 
VEKSTSESONGEN

OVERVURDERER 
VI EFFEKTEN?

TEMA: GJØDSEL

Optimal gjødsling settes i 
sammenheng med begre-
pet balansert gjødsling. 

Det betyr at mengden tilførte 
næringsstoffer som plantene tren-
ger er tilpasset uttaket gjennom 
avlingen, ikke bare i mengde, men 
også i kvalitet. Det høres enkelt 
ut, men plantenes tilgang og opp-
tak av næringsstoffer er kompli-
sert og en rekke faktorer påvirker 

hvordan vi bør gjødsle for å oppnå 
en høy utnyttelse av næringsstof-
fene. Det gjelder både de som til-
føres ved gjødslingen og de som 
allerede ligger lagret i jorda. 

Variabel utnyttelse av 
nitrogenet i husdyrgjødsla
Husdyrgjødsla er en viktig ressurs, 
og inn i husdyrproduksjonen 
importeres store mengder minera-

ler, spesielt gjennom kraftfôret. 
Husdyra utnytter 25–35 prosent 
av mineralene, noe som inne-
bærer at en betydelig del skilles ut 
via gjødsel og urin (heretter kalt 
gjødsel), og er dermed en viktig 
kilde for plantevekst. Tilgjengelig-
heten av næringsstoffene er 
avhengig av i hvilken form de 
foreligger, enten i uorganisk eller 
organisk form. I plantene tas 

Tilgjengeligheten av organisk N for plantene er avhengig av mineraliseringen, ikke bare i forhold til mengde, men også som en 
effekt av tid fra spredning. Foto: Rasmus Lang-Ree
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mineralene opp i uorganisk form 
og for at mineralene i organisk 
form skal bli tilgjengelig for plan-
tene må de mineraliseres, det vil 
si at de må omdannes til uorga-
niske forbindelser. Mineraliserin-
gen i husdyrgjødsla er avhengig 
av den kjemiske sammensettin-
gen, jordfuktighet, jordtype, pH, 
mikrobiell aktivitet og temperatur. 

40–70 prosent av N av vår - 
spredd bløtgjødsel utnyttes
Nitrogen (N) foreligger i uorganisk 
form, hovedsakelig som ammoni-
um-nitrogen (NH4-N) og i organisk i 
form som ufordøyelig fôrprotein. 
Forholdet mellom de to fraksjonene 
og dermed tilgjengeligheten er igjen 
avhengig av dyreslag, fôring og 
system for lagring og gjødselhånd-
tering. Hos storfe foreligger 50–60 
prosent av N som NH4-N mens hos 
svin og fjørfe er det 80–85 prosent. 
Nitrogen i uorganisk form vil i jorda 
være raskt tilgjengelig for plantene. 
Samtidig er denne fraksjonen mest 
utsatt for tap under spredning. 
Organisk N er lite utsatt for tap, 
men tilgjengeligheten av N vil være 
avhengig av mineraliseringen, ikke 
bare i forhold til mengde, men også 
som en effekt av tid fra spredning. 
For vårspredd bløtgjødsel regner vi 
en totalutnyttelse for N på 40–70 
prosent hos storfe mens hos svin 
og fjørfe 80–90 prosent. 

Frigjøring av nitrogen fra 
husdyrgjødsla
Ved hjelp av mikrobene i jorda 
omdannes organisk N til uorga-
nisk N i form av NH4-N og nitrat-N 
(NO3-N). Det første steget er 
mineralisering og dannelsen av 
NH4-N. Det neste steget er nitrifi-
sering hvor NH4-N omdannes til 
NO3-N (Figur 1). Graset utnytter 
begge disse to N kildene. 

Den mikrobielle aktiviteten er påvir-
ket av flere jordklimatiske forhold 

som temperatur, fuktighet og lufttil-
gang. Eksempelvis vil vassjuk og 
kompakt jord gi en dårligere mine-
ralisering. Ammonium-N som alle-
rede finnes i husdyrgjødsla vil være 
lett tilgjengelig for graset eller det vil 
raskt omdannes til NO3-N, vanligvis 
i løpet av 3–4 uker. En utfordring 
med NH4-N er at den er utsatt for 
tap under spredning og utvasking, 
og tapet vil fort bli 10–30 prosent. 
Omdanning og frigjøring av orga-
nisk N er en mer tidkrevende pro-
sess og Nibio sin Husdyrgjødsel 
N-kalkulator (https://lmt.nibio.no/
husdyrn/) er en interessant modell 
for å beregne sesongtilgjengelig N. 
Modellen beregner N potensielt til-
gjengelig for plantevekst ved å ta 
hensyn til tap av N knyttet til spre-
demetode, spredetidspunkt, vær-
forhold under spredning og utvas-
kingsrisiko bestemt av årsnedbør 
og jordtype. 

N-kalkulator bygd inn i 
Eana Skifte
Modellen har vi bygd inn i gjød-
selplanleggeren i Eana Skifte. 
Modellen sier imidlertid ikke noe 
om tilgjengeligheten av N gjen-
nom vekstsesongen. Spesielt for 
organisk N vil dette ha en betyd-

ning. Siden både mineralisering 
og nitrifisering (heretter samlet 
kalt mineralisering) er avhengig av 
jordtemperatur har vi utviklet en 
modell hvor vi benytter både his-
torisk temperatur og inneværende 
sesongs temperaturdata for å 
beregne mineraliseringen fra orga-
nisk N over tid. Vi har en oppfat-
ning av at virkningen av N i hus-
dyrgjødsel overvurderes tidlig i 
vekstsesongen på grunn av lav 
jordtemperatur, og at effekten i 
større grad kommer utover i 
sesongen på grunn av økende 
jordtemperatur. Beregning av en 
gradvis frigjøring av N vil påvirke 
fordelingsmønsteret av handels-
gjødsel gjennom vekstsesongen. I 
Eana Skifte har vi bygget inn en 
løsning hvor det beregnes en tids-
avhengig frigjøring til uorganisk N 
styrt av varmesummen. Målet har 
vært å utvikle en mer dynamisk 
tilnærming for gjødselplanleggin-
gen for å kunne øke utnyttelsen 
av de tilførte næringsstoffene. I 
begrepet dynamisk gjødselplan-
legging tar vi hensyn til ulike taps-
poster, mineralisering av N og 
reberegning av gjødselplanen 
etter hver slått for å ta hensyn til 
værforhold og oppnådd avling. 

Figur 1. Omdanning av organisk bundet nitrogen i husdyrgjødsel til 
uorganisk nitrogen
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I gjødselplanen utarbeidet før 
vekstsesongen starter, beregnes 
mineraliseringen ut fra siste fem 
års varmesumkurver. Under forut-
setning av at kommende sesongs 
slåttetidspunkt blir om lag som 
tidligere år, beregnes tilgjengelig 
N fra husdyrgjødsel som en tids-
avhengig prosess gjennom seson-
gen. Det tas også hensyn til kje-
misk innhold i husdyrgjødsla, 
spredemetode, jordtype fra jor-
danalysen og årsnedbør for å 
beregne tilgjengelig N for plante-
vekst, samt N tap i form av 
ammoniakk og utvasking. 

Tabell 1 viser gjødselplaner for N 
uten og med mineralisering for to 
gårder med forskjellig geografisk 
lokasjon og dermed ulik varme-

sum. På Gård 1 er det en tre slåtts 
strategi mens på Gård 2 er det en 
to slåtts strategi. Gjødselplanen er 
laget før vekstsesongen og base-
rer seg på planlagte avlingsmeng-
der og slåttetidspunkter. På 
begge gårdene er det kun benyt-
tet husdyrgjødsel om våren, 5 
tonn per dekar og kløverandel og 
moldklasse er henholdsvis 5 pro-
sent og Klasse 5. Førsteslåtten 
høstes siste uken i mai på Gård 1 
og rundt 20. juni på Gård 2. Siste-
slåtten høstes første uken i sep-
tember på begge gårdene. En 
modell som tar hensyn til minera-
liseringen gjennom sesongen, 
påvirker både den samlede utnyt-
telsen av husdyrgjødsla og forde-
lingen av handelsgjødsla. Utnyt-
telsen av mineralisert N regnes 

fram til sisteslåtten og det som 
mineraliseres resten av sesongen 
blir delvis overført til neste seson-
gen sammen med det som ikke er 
mineralisert. Av dette blir 10–20 
prosent tilgjengelig for plantevekst 
de neste årene. 

På Gård 1 vil det å ta hensyn til 
mineraliseringen gi 2,5 kg mindre 
N per dekar fra husdyrgjødsla 
fram til førsteslåtten. Det fører til 
at mengde handelsgjødsel må 
økes med 9 kg per dekar 
(OPTI-NS). Konsekvensen er imid-
lertid at det overføres henholdsvis 
1,1 og 0,9 kg N per dekar til 
gjødslingen etter førsteslåtten og 
andreslåtten, på grunn av ufull-
stendig mineralisering tidlig i 
sesongen. Det gir behov for 4 og 

Tabell 1. Effekt av mineralisering i husdyrgjødsla på fordelingen av nitrogen gjennom vekstsesongen. 
Eksempel fra to gårder med forskjellig varmesum og slåttestrategi. Mengde nitrogen (N) og handelsgjødsel 
oppgitt i kg per daa.

Gård 1 Gård 2

Uten 
mineralisering

Med 
mineralisering

Uten 
mineralisering

Med 
mineralisering

Avling, kg tørrstoff/dekar 1100 1100 750 750

Varmesum per 15. september 2180 2180 1490 1490

Antall slåtter 3 3 2 2

N behov totalt 30,2 30,2 18,4 18,4

Brutto N fra husdyrgjødsel 15,0 15,0 15,0 15,0

Potensielt N tilgjengelig fra husdyrgjødsel 7,6 7,1 7,9 6,9

N utnyttelse husdyrgjødsel, % 51 47 53 46

N behov vårgjødsling 13,9 13,9 11,4 11,4

N fra husdyrgjødsel 7,6 5,1 7,9 5,3

N fra handelsgjødsel 6,3 8,8 3,3 6,1

Handelsgjødsel 23 33 16 28

N behov etter 1. slått 10,6 10,6 7,0 7,0

N fra husdyrgjødsel 0 1,1 0 1,7

N fra handelsgjødsel 10,6 9,5 7,0 5,3

Handelsgjødsel 39 35 32 24

N behov etter 2. slått 5,8 4,9

N fra husdyrgjødsel 0 0,9

Handelsgjødsel 22 18

Gjødselplaner uten og med mineralisering for to gårder
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3,5 kg mindre handelsgjødsel per 
dekar for de to overgjødslingene. 
Sesongbehovet for handelsgjød-
sel er 84 kg når man ikke tar hen-
syn til mineralisering og 86 kg når 
mineralisering tas hensyn til. For 
Gård 2 vil beregnet mineralisering 
gi en enda større forskjell i for-
delingen av handelsgjødsla til 
 vårgjødslingen (12 kg/dekar; NPK 
22-2-12). Det skyldes en lavere 
varmesum både fram til første-
slåtten og for sesongen. Til over-
gjødslingen vil det være behov for 
8 kg mindre handelsgjødsel per 
dekar da modellen overfører 1,7 
kg N per dekar til andreslåtten. 
Sesongbehovet for N vil være 1,1 
kg høyere per dekar når man lager 
en gjødselplan med mineralise-
ring. 

I Eana Skifte legger vi opp til en 
reberegning av gjødselplanen 
gjennom sesongen etter hver slått 
hvor det tas hensyn til oppnådd 
tørrstoff- og proteinavling. Når 
gjødselplanen re-beregnes så er 
det gjeldende sesongs varme-
sumkurve som legges til grunn for 
beregnet mineralisering. 

Testing sommeren 2023
De siste åtte årene har vi sett en 
nedgang i proteininnholdet i 
 analysert grassurfôr, spesielt i før-
steslåtten. Vår hypotese er at det 
blant annet skyldes at vi over-
vurderer virkningen av N i husdyr-
gjødsla tidlig i sesongen og at 
virkningen kommer senere på 
sommeren. I områder med en 
kald, våt og kort vekstsesong vil vi 
også ha en dårligere totalutnyttelse. 
Derfor har vi utviklet en modell 
hvor vi tar hensyn til mineraliserin-
gen av N i husdyrgjødsla i gjød-
selplanleggingen. Vi mener det vil 

gi en positiv effekt på både avling, 
proteininnhold og N-utnyttelse. 
Datagrunnlaget for modellen er 
basert på utenlandske forsøk, og 
det gjenstår derfor testing i felt 
under norske forhold. Felttester vil 
bli gjennomført til sommeren og vi 
oppfordrer gårdbrukere som 
synes dette er interessant å ta 
kontakt med Harald Volden 

(harald.volden@tine.no) for å bli 
med på uttestingen. For de som 
ikke ønsker å være med på en 
organisert testing kan et spen-
nende alternativ være å dele et 
skifte i to hvor handelsgjødsla 
 fordeles forskjellig gjennom 
sesongen basert på en gjødsel-
plan med og uten mineralisering. 

Mineraliseringa av organisk nitrogen påvirkes av forhold som temperatur, fuktighet 
og lufttilgang i jorda. Eksempelvis vil vassjuk og kompakt jord gi en dårligere 
mineralisering, og dermed dårligere utnytting av gjødsla. Foto: Rasmus Lang-Ree
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Pålitelig, kompakt drivstasjon til 
kjettingtrekk. Lavt energiforbruk. 
Kan leveres med hydraulisk 
stramming av kjetting. Minimalt 
med vedlikehold

GJØDSELTREKK

Tautrekk som kan brukes 
på spalt eller åpne 
renner. Lite vedlikehold 
og god dyrevelferd.

ASBS Gjødsel Boble System er 
en enkel, kostnadseffektiv og 
energieffektiv prosess som vil sikre 
konsistent, høy kvalitets gjødsel.

Vi gjør gjødselhåndtering  
enklere for norske bønder!

Reime Aarhus wiretrekk.  
Trommeldrivverk - ingen wire slitasje. Beregnet 
for montering på vegg eller tak. Innebygget 
vendesystem - gir sikker vending og lite 
vedlikehold. Separat strammeskive for montering 
på vegg. Wireskive i vedlikeholdsfri nylon. 
Leveres for rennebredder opptil 140 cm.

Reime Hydraulisk gjødseltrekk. 
Lav byggehøyde og lang levetid.
Leveres for rennebredder opptil 250 cm.

DUO COMPACT BOBLE SYSTEMKJETTINGTREKK
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Tekst og foto

Digitale hjelpemidler bidrar til at bonden får et bedre grunnlag for å ta 
sine beslutninger i plantedyrkinga. Yara sin satellittfunksjon Atfarm er 
en av disse tjenestene. Verktøyet utvikles nå for å kunne beregne 
avlingsnivå i enga.

TEMA: GJØDSEL

Kontroll på næringsstoffene er viktig for å opti-
malisere plantedyrkinga og minimere faren for 
at næringsstoffer kommer på avveie. Balansert 

gjødsling bygger på prinsippet om at tilførsel av 
 plantenæringsstoffer skal balanseres mot det som 
avlinga fører bort, også hensyntatt forhold som for 
eksempel utvask ing og mineralisering. En av de 

 største usikkerhetene for å tilføre riktig mengde med 
næringsstoffer er å anslå korrekt avlingsmengde. 

Anslå avling i kg tørrstoff
For å kunne hjelpe bonden med dette jobber nå Yara 
men å utvikle tjenestene som ligger i Atfarmløsningen. 
I dag viser Atfarm avlingsvariasjonen på skiftet uttrykt 

Yara arbeider med utvikling av AtFarm til å kunne beregne avlingsnivå i enga. På bildet blir grasavlinga vurdert i Byrkjelo.

AVLINGSBEREGNINGER 
AV GRAS  BASERT PÅ 
SATELLITTBILDER
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på en indeks. Dette kan blant annet  brukes til å 
 variere gjødslinga innad på skiftet til senere slåtter. 
Løsningen vi jobber med vil  estimere avling i kg 
 tørrstoff på skiftet. Dette vil kunne gi mulig heter for å 
utvikle en langt mer dynamisk gjødslingsplan 
 gjennom sesong en, der avlingsnivået på en slått vil 
være viktig informasjon for hvordan du skal gjødsle 
videre i sesongen.

Testfase
Yara har foreløpig konsentrert seg om å utvikle dette 
for Finland og Norge, og driver nå sammen med 
Tine i en testfase der vi sammenstiller kjente 
avlings registreringer med det som måles i Atfarm. 
Dette er avlingsregistreringer med veiing av rund-
baller eller for eksempel registreringer fra 
 Harvestlab. Harvestlab er et instrument som sitter i 
gras snitteren og måler parametere som tørrstoff-
prosent, avlingsmengde og protein automatisk. Vi 
skal også gjennomføre en del avlingsregistreringer i 
2023, og registreringene vil gi oss gode svar på 
treffsikkerheten til sate llittjenesten.

Grasprøver kan gi nyttig informasjon
Tine har også tilrettelagt for en tjeneste der bønder 
kan ta ut grasprøver i enga for rask analysering før 
slått for å treffe best mulig på slåttetidspunkt. 
 Proteinverdien fra disse GPS-festa  prøvene vil 
sammen med andre observasjoner i enga og avlings-
registreringene også kunne gi  nyttig informasjon for å 
kunne optimalisere gjødsling og avling. Etter hvert 
som slike observasjonen øker i omfang vil dette også 
kunne gi oss informasjon om sammenhengen mellom 
bilder og næringsinnhold i graset. 

Estimere ut fra siste bilde
Det er flere utfordringer som  knytter seg til dette 
arbeidet. Det er blant annet plantesammen setninga i 
enga der kløverinnhold er en av de mest krevende å 
håndtere. Satellitten tar bilder 2–3 ganger i uka, i 
 tillegg kreves det naturlig nok at det er klarvær ved 
bildetakinga for at tjenesten kan fungere. Derfor vil 
det bli behov for å estimere grasvekst fra siste til-
gjengelige bilde til slått for å kunne gi et anslag på 
avling. Helt nøyaktig blir dette aldri. Et anslag innafor 
85 prosent er det fore løpige målet. Her ligge det en 
spennende og interessant ut  vikling foran oss, og 
 kanskje kan dette bli tilgjengelig for bonden i 2024? 
Yara er også i en annen prosess, der vi ønsker å øke 
 frekvensen av satelittbildetakning, slik at sjansen for 
et oppdatert bilde er høyere enn i dagens 
AtFarm-modell.

Knut Helliesen:  Hele Norge,tlf.: 959 77 490
Kjetil Helland:  Øst-Norge, tlf.:  484 24 350
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

Spesialister innen 
grashøsting, fôring 

og gjødselhåndtering

SlurryKat vakuumvogn:SlurryKat vakuumvogn:
Solid, enkel og velutstyrtSolid, enkel og velutstyrt

www.traktoroglandbruk.no | www.ntmaskin.no

Højgaard: Højgaard: 
Mobil og modulær separasjonsteknologi     Mobil og modulær separasjonsteknologi     

BvL:   BvL:   
Fullfôrblander for alle behovFullfôrblander for alle behov

SlurryKat slangespreder: SlurryKat slangespreder: 
Proffenes førstevalgProffenes førstevalg
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TEMA: GJØDSEL

Naturgass er viktigste råvare i gjødselproduksjonen og derfor er 
gjødselmarkedet i Europa svært tett knyttet opp til det europeiske 
gassmarkedet.

Gjødselmarkedet har gjen-
nom de siste 12–18 
måneder vært svært 

 krevende og med priser man aldri 
har sett tidligere i det norske 
 markedet. Det ekstreme prisnivået 
har først og fremst vært knyttet til 
markedet for nitrogen, drevet av 
høye priser på gass og lengre 
perioder med begrenset tilbud. 
Markedet for fosfor og kalium 
hadde definitivt også sine utford-
ringer rett etter krigsutbruddet i 
Ukraina. Ca. 40 prosent av det 
globale tilbudet av kalium har sin 
opprinnelse i Russland eller 
 Hviterussland, og tilsvarende ca. 
15 prosent for fosfor. Etter noen 
hektiske vår- og sommermåneder 
har vi noenlunde kontroll på til-
gangen av kalium og fosfor nå. 
Disse råstoffene har ingen direkte 
kobling til energimarkedet og har 
derfor ikke vært utsatt for like 
store svingninger, selv om det er 
krevende å endre logistikken.

Naturgass viktigste råvare
Gjødselmarkedet i Europa er 
svært tett knyttet opp til det 
 europeiske gassmarkedet. For å 
kunne produsere nitrogenholdig 
gjødsel trenger vi ammoniakk 
(NH3). Mange tror at Yara bruker 
naturgass som energikilde, men 
faktum er at naturgass er vår 

 viktigste råvare. Fra gass henter vi 
hydrogen, og ved hjelp av energi 
og nitrogen fra lufta produserer vi 
ammoniakk. Ammoniakk kan vi så 
bruke til å produsere nitrogen-
gjødsel – både urea, nitrater (for 
eksempel OPTI-NS, SULFAN og 
Kalksalpeter) og Fullgjødsel. 
 Europeiske gjødselprodusenter 
sikrer seg ammoniakk enten ved å 
 produsere den selv eller ved å 
importere den fra andre (ikke alle 
produsenter er fleksible på dette). 

Gassprisene steg raskt  
og mye 
I grove trekk kan man si at 65 pro-
sent av europeisk gjødselproduk-
sjon er basert på ammoniakk 
 produsert fra naturgass, og de 
resterende 35 prosent er basert på 
innkjøpt ammoniakk. Gjødselpro-
duksjonen i Europa er derfor svært 
avhengig av tilgang på naturgass. I 
takt med at tilgangen på gass i 
Europa ble stadig  dårligere samti-
dig som Europa skulle fylle gassla-

For Yara og europeiske gjødselpriser vil det være helt avgjørende at man klarer å 
etablere et stabilt gassmarked uten å være avhengig av Russland. Her fra Yaras 
anlegg i Porsgrunn. Foto: Yara

GJØDSELMARKEDET 
I EUROPA 
– PRISUTVIKLING OG SENTRALE DRIVKREFTER
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grene for vinteren, steg prisene på 
gjødsel  voldsomt. I løpet av august 
2022 steg prisene på gass så raskt 
og så mye at det ikke lenger var 
mulig å hente ut prisene i marke-
det – verken på ammoniakk, urea 
eller nitrater. 

Reell fare i høst for mangel 
på ammoniakk
Konsekvensen av dette var at 
europeisk gjødselindustri stengte 
ned mer eller mindre all gass-
basert ammoniakkproduksjon. På 
det meste var mer enn 50 prosent 
av den europeiske kapasiteten til 
å produsere nitrater nede høsten 
2022 – noe som tilsvarer ca. 10 
millioner tonn på årsbasis. Når vi i 
tillegg tar med at tilgangen på 
både ammoniakk og mineral-
gjødsel fra Russland til Europa 
nesten helt stoppet opp som følge 
av sanksjoner, så sto Europa i 
høst i reell fare for å mangle 
ammoniakk til å kunne produsere 
den gjødselen man trengte for 
2023-sesongen. Redusert tilbud i 
kombinasjon med frykt bidro til å 
løfte gjødselprisene til ekstreme 
nivåer (som vi også opplevde rett 
etter krigsutbruddet).

Unormalt prisfall i januar
Hva er så situasjonen i gjødsel-
markedet når vi nå nærmer oss 
våronna? Alt som går opp, går før 
eller senere ned. Dette gjelder 
 priser både på gjødsel og gass. 
Med høye gjødselpriser faller 
naturlig nok også etterspørselen 
etter gjødsel, og mot slutten av 
2022 var etterspørselen lav over 
hele Europa. Når gassprisene, 
som følge av mildt vær og godt 
disiplinert forbruk, også falt 
 betydelig tilbake, økte produk-
sjonen av gjødsel betydelig mot 
slutten av 2022. I sum ga dette en 
markant økning i tilbudet av nitrat-
basert gjødsel i hele Europa. Når 
tilbudet er høyt og etterspørselen 

lav, faller også prisene. Også i 
Norge falt prisene i januar, som 
følge av bedre balanse mellom 
 tilbud og etterspørsel – i dette til-
fellet drevet av lav etterspørsel, 
lave gasspriser og økt produksjon. 

Krigen har ført til en revolu-
sjon i gjødselbransjen
At prisene faller så mye på denne 
tiden av året er veldig unormalt, og 
det er nok også svært frustrerende 
for bønder som handlet gjødsel 
sent på høsten. Men med krig i 
Europa og en gjødselbransje som i 
meget stor grad har vært avhengig 
av russiske innsats faktorer, er det 
heller ikke så  merkelig. Russlands 
angrep på Ukraina rett før våronna 
i 2022, medførte også en revolu-
sjon i europeisk gjødselindustri. Vi 
som sitter på innsiden av bransjen 
har vært vitne til en enorm 
logistikk operasjon, der reiseruten 
til mange millioner tonn innsats-
faktorer har blitt totalt forandret. 
2022 har vært en stor berg- og 
dalbane, og det har vært svært 
krevende å gi forutsigbarhet til 
bønder både i Norge og verden for 
øvrig. Dessverre tror vi at vi må 

leve med denne usikkerheten en 
stund til selv om situasjonen akku-
rat nå ser relativt stabil ut. For 
europeiske gjødselprodusenter og 
-priser vil det være helt avgjørende 
at man klarer å  etablere et stabilt 
gassmarked uten å være avhengig 
av Russland. Arbeidet med dette 
er i gang, men det vil ta tid å eta-
blere terminaler og infrastruktur 
som i større grad kan håndtere fly-
tende gass (LNG). 

Husdyrgjødsla mer verdt
Gitt de store svingningene i 
 markedet for mineralgjødsel og 
prisnivåer som vi sjelden eller aldri 
har sett, blir det i 2023 svært 
 viktig å utnytte husdyrgjødsla 
optimalt. Indirekte har også 
 verdien på husdyrgjødsla økt med 
økte kostnader på både grovfôr 
og kraftfôr, men fortsatt er dette 
en ressurs som fortjener mye 
oppmerksomhet når vi står på 
trappene til en ny vekstsesong. 
Brukt riktig og i kombinasjon med 
mineralgjødsel og god agronomi, 
oppnår man fortsatt best økonomi 
gjennom høye avlinger og høy 
kvalitet på grovfôret. 

• Pasteurisering og kjøling 
• Tanker fra 115–260 liter 
• Enkelt renhold med  

vaskeprogram
• Store hjul med drift
• Punkteringsfrie dekk
• Trådløs doseringsarm
• Vippbart brett framme
• LED-lys framme

Melketaxi

Hytter, innhegninger, utstyr og løsninger for stell av kalver

Kalvehytter med tak
• 10 hytter per modul
• LxB 8,4x6,5 m
• Galvanisert stålkonstruksjon   

med hjul
• Tørt miljø for kalv 
• Bedre arbeidsmiljø
• Selvbærende stålplater malt i sort

I alla kalvstall – oavsett om det är utomhusstall som t ex 
Iglo-systemet eller en traditionell kalvstallsbyggnad eller ett 
ombyggt stall- måste det fi nnas ett väl genomtänkt utfod-
ringssystem. När det är väl genomtänkt kan man spara 
många onödiga steg varje dag, och få kalvutfodringen 
mycket mer effektiv.

De tillgängliga möjligheterna är lika många som dina per-
sonliga önskningar om dina kalvars behov. Ditt beslut om du 
vill ha en H&L 100 Kalvamma eller en MjölkTaxi avgör vilken 
sorts utfodringsgrindar du behöver. Det som betyder något 
är att ta rätt beslut idag, för att undvika att bli begränsad i 
dina framtida möjligheter. 

Säkerhet för kalvarna

Möjlighet för många ätplatsutformningar

Maximal arbetseffektivitet

Det här är viktiga faktorer när du tänker på kalvutfodring. 
Och som vanligt, du har massor av valmöjligheter. Vi kom-
mer med glädje ge dig råd i de möjligheterna som fi nns, för 
att du ska veta exakt vad det handlar om och undvika felen 
som andra redan har gjort och djupt ångrar

UTFODRINGSGRINDAR

Det rätta utfodringssystemet för alla stall

48

Fôringsgrinder 
for kalver
Ideelt for nybygg og ombygging av   
eksisterende fjøs - innvendig og   
utvendig bruk. Fast (F) eller variabel 
bredde med teleskop-løsning (T):

7 kalver  (F)  2,44 m
6–8 kalver (T)  2,20–3,15 m
9–10 kalver (T)  3,16–3,80 m
11–12 kalver (T)  3,81–4,40 m

Melketanker
• 100–300 liter
• Fleksible løsninger
• Større tanker kan 

leveres
• Hurtig og stabil 

kjøling
• Røring med  

autostopp

• Elektronisk  
kontrollpanel

• Rustfritt stål
• Enkelt renhold
• Energieffektiv

godkalven.no - 908 26 618
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TEMA: GJØDSEL

HVOR MYE KAN VI 
 STOLE PÅ KLØVER  
OG HUSDYRGJØDSEL?

De økologiske melkeprodu-
sentene har i snitt 80 pro-
sent grovfôravling sam-

menlignet med de konvensjonelle 
melkeprodusentene. Men det er 
stor variasjon, enkelte har avlin-
ger helt på linje med konvensjo-
nelle og noen har stor avlingsre-
duksjon. Det som kjennetegner 
de fleste, er reduksjon i total 
råproteinavling i løpet av en 

sesong. Vi ser særlig reduksjon i 
råprotein i førsteslåtten. 

Den utfordrende førsteslåtten
Noe av årsaken til at økomjølkpro-
dusentene i snitt har lavere råpro-
teinprosent i førsteslåtten, er at 
husdyrgjødsla inneholder lite 
mineralsk nitrogen (N). Det orga-
niske nitrogenet i både husdyr-
gjødsla og i jorda må gjennom en 

biologisk prosess før det blir plan-
tetilgjengelig – og denne proses-
sen er avhengig av høy nok jord-
temperatur. I tillegg er kløveren 
tregere enn graset til å komme i 
gang om våren, og gjør derfor lite 
av seg i førsteslåtten. Forsøk gjort 
på Kvithamar med en sørlig og en 
nordlig rødkløversort viste at en 
mer sørlig kløversort ikke kom i 
gang noe tidligere om våren enn 

Det er muligheter for å høste store gras avlinger ved bruk av lite 
mineralgjødsel, men da må man spille på lag med både belg vekster 
og bruke den husdyrgjødsla man har på best måte. Og proteininn-
holdet i førsteslåtten er en utfordring.

Spredning av husdyrgjødsel i kaldt og rått vær lønner seg. Foto: Elin Halvorsen Sikkeland
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Rødkløver i blomst. 
Foto: Elin Halvorsen Sikkeland

en nordlig kløversort. Andelen klø-
ver i normale engfrøblandinger vil 
være nok til å få til kunne hente 
betydelige mengder med nitrogen 
til enga, men da kan man ikke 
sprøyte og gjødsle på en slik måte 
at kløveren blir konkurrert ut. 

Nok råprotein
I gras henger mengde råprotein 
nøye sammen med utviklingstrin-
net til graset, og kløverens egen-
skaper er slik at det ikke vil lønne 
seg å vente på kløveren for å øke 
råproteininnholdet i surfôret i før-
steslåtten. Til det vil nedgangen i 
grasets proteininnhold og fordøy-
elighet være så stor at det mer 
enn “spiser” opp gevinsten en kan 
få fra å vente på kløveren. I andre 
og tredje slåtten viser FAS-stati-
stikken (sammenstilling av fôr-
prøver fra melkeprodusenter i hele 
landet) til Tine at råproteininn-

holdet i de økologiske fôrprøvene 
stiger. Hva kan en konvensjonell 
grasprodusent lære av dette? 
Enga trenger nitrogen til første-
slåtten, og det vil alltid lønne seg 
å gjødsle etter norm til denne. 
Danske økorådgivere anbefaler å 
gi all husdyrgjødsel om våren, 
opptil 10 kg totalnitrogen/dekar, 
og stole på kløveren og frigjøring 
av nitrogen fra husdyrgjødsla de 
neste slåttene. Hans Lund i Øko-
logrådgivning Danmark anslår at 
ca. halvparten gjødsler til andre-

slått og svært få danske økolo-
giske bruk gjødsler til tredje slått. 
Med en slik strategi havner 
dansk ene jevnt over høyere i både 
råproteininnhold og fordøyelighet 
enn norske økologiske surfôrprø-
ver, men åra varierer mye, akkurat 
som vi ser på norske økologiske 
fôrprøver. 

pH og N-fiksering
pH er noe av det viktigste for god 
utnytting av de næringsstoffene 
man tilfører på jordet, uavhengig 

Ei eng med et godt innslag av kløver kan tilføre mye nitrogen. Foto: Elin Halvorsen Sikkeland.
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HVILKEN BELGVEKST SKAL  
JEG VELGE?

Rødkløver
Rødkløver er den belgveksten som er 
mest brukt i eng til slått. Den er høyreist 
og yterik, og inneholder mye mineraler 
og sporstoffer i tillegg til et godt innhold 
av råprotein. Den har også noen utfor-
dringer knyttet til seg. Ikke bare har den 
en pålerot som gjør den sårbar for 
rotråte og utgang fra enga på grunn av 
kjøring og tråkk, den inneholder også 
fytoøstrogener som kan påvirke helse 
og fruktbarhet. Den er årlig knyttet til 
enkelte tilfeller av trommesjuke. 

Hvitkløver
Kvitkløver har tidligere vært regnet som 
en beiteart, med sin litt lave voksemåte 
med overjordiske stoloner som sprer 
seg utover. De senere åra har det kom-
met flere sorter kvitkløver som er høy-
reiste og mer yterike (blant annet Hebe 
og Litago). Kvitkløver har derfor absolutt 
sin plass også i slåtteeng. Med sin evne 
til å spre seg kan den tett hull i enga og 
bidra til å redusere ugraspresset. Kvit-
kløver har heller ikke det samme utfor-
dringer knyttet til seg med tanke på 
fytoøstrogener som rødkløver har.

Alsikekløver
En mindre brukt kløverart er alsikeklø-
ver, men den har absolutt sin plass i en 
del driftsopplegg. Den ser mer ut som 
en blanding av rød og kvitkløver, og har 
en grunnere pålerot enn rødkløver. Den 
er mindre yterik enn rødkløver, men den 
tåler lavere pH bedre enn de andre klø-
verne og etablerer bedre enn hvit- og 
rødkløver på rålendt jord.

Luserne
Luserne er en yterik belgvekst det sta-
dig blir større interesse for også i Norge. 
Den er forholdsvis kravstor, og ønsker 
seg høy pH, gjerne 6,5 men minst 6,2. 

Den må smittes med bakteriekultur for å 
kunne fiksere nitrogen siden vi ikke har 
vill luserne i Norge. Nå er det mulig å få 
kjøpt ferdigsmitta frø (coata frø) fra frø-
forhandlere, og dette gjør sannsynlighe-
ten for god etablering større enn tidli-
gere. Forsøk med slike frø har vært gjort 
flere steder i landet, blant annet Voss, 
Valdres, Ytre Helgeland og Nord-Øster-
dal, med god planteetablering som 
resultat. Luserne trenger bra med fuk-
tighet under spiring, men når den først 
er etablert er den svært tørkesterk. Den 
liker tørr, opplendt jord og godt med 
varme.

av om de kommer fra husdyr- eller 
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 meget 
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 opp på 
6,2 – 6,5, litt avhengig av jordart. 
Dette henger sammen med at 
 kalsium og magnesium er viktig 
for å danne rizhobiumknollene på 
rotsystemet til kløver. Det er også 
god grunn til å sjekke Mg-Al talla 
på jordprøvene. Ved Mg-AL på 4 
eller lavere bør det kalkes med 
dolomittkalk for å få heva magne-
siuminnholdet i jorda og for å 
sikre nok tilgjengelig magnesium 
til plantevekst. I grovfôrproduk-
sjon kan man gjerne bruke 
 dolomitt ved Mg-tall under 8, for å 
sikre en bedre mineralbalanse i 
fôret. Dolomittkalk koster ofte mer 
per tonn enn grovkalk, og pris-
differansen er ulik i ulike deler av 
Norge grunnet frakt og tilgjenge-
lighet. Ta kontakt med din lokale 
jord- og planterådgiver for å 
 diskutere om det er vel anvendte 
penger på din gård. 

Nitrogenfiksering og 
jordtemperatur
Kløver kan fiksere nitrogen fra 
jordtemperaturen er 8–10 grader. I 
nord kan lang dag, høy lysintensi-
tet og lang vekstsesong til en viss 
grad kompensere for lavere tem-
peratur. Maksimal nitrogenfikse-
ring får vi ved en lufttemperatur 
på 15–25 grader C. Norske forsøk 
har vist at kløver i blandingseng i 
gjennomsnitt kan fiksere 8–12 kg 
N per år, og potensialet er større 
jo lenger sør man kommer i lan-
det. 

Anu Ellä viser fram ei luserneplante med ei 
kraftig pålerot. Foto: Elin Halvorsen Sikkeland



49BUSKAP 2-2023

Høy bufferkapasitet
Alle belgvekstene (se ramme) har 
en høy bufferkapasitet på grunn 
av et lavere innhold av lettløselige 
sukkerarter, mer mineraler og et 
høyere innhold av protein og 
organiske syrer. Ved ensilering av 
kløverrik eng, er det derfor enda 
større grunn til å få til god og rask 
fortørking og bruke ensilerings-
middel i riktig dosering. 

Kan vi virkelig stole på 
kløveren?
Om vi skal kunne stole på kløve-
ren, må vi legge til rette for det. Vi 
må legge til rette for en god eta-
blering med rett pH og godt 
såbed, og vi kan ikke gjødsle eller 
sprøyte den i hjel de første 
engåra. Ikke slå førsteslåtten for 
sent for råproteininnholdet i gra-
set går ned med økende 

utviklingstrinn og kløveren kom-
mer bedre igjen til andreslått ved 
en tidlig første slått. Bruk husdyr-
gjødsla fornuftig, bruk heller noe 
mer om våren og litt mindre 

utover sommeren, så du får større 
nytte av den delen av nitrogenet 
som må omgjøres til plantetilgjen-
gelig i jorda. 

Å anslå kløverandel er en kunst, ofte anslår man andelen til å være større enn det 
faktisk er. Foto: Elin Halvorsen Sikkeland
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TEMA: GJØDSEL

Kan eit restprodukt frå fiskeol-
jeindustrien, med høgt inn-
hald av urea, nyttast som 

gjødsel i eng? Tre år med forsøk og 
praktisk røynsle er lovande. Ein føre-
setnad er rett framgangsmåte. Urea 
som nitrogengjødsel har vore lite 
nytta i Noreg. Andre typar N-gjødsel, 

med nitrat-N og ammonium-N, er 
vanlege. I andre delar av verda er 
det omfattande bruk av urea. 

Restprodukt i fiskeolje-
produksjon
Urea blir i dag nytta i prosessen 
ved framstilling av fiskeoljar, til 

menneskemat. Restproduktet, 
Urea G (Urea Gjenbruk) – eit tørt 
pulver – inneheld tilnærma 70 pro-
sent urea, 20–25 prosent oljar og 
5 prosent etanol. Rein urea inne-
held 46 prosent N (nitrogen). Det 
er nær 3,1 kg N i 10 kg Urea G. 
Produktet inneheld ikkje svovel 

UREA FRÅ FISKEOLJE-
INDUSTRIEN SOM 
GJØDSEL I ENG

NLR har gjennomført feltforsøk med «Urea Gjenbruk» blanda i blaut-
gjødsel. 
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eller andre plantenæringsstoff. 
Urea G har i mange år blitt frakta 
til Sverige og molda ned i kornå-
krar. Tilbakemeldingane er gode. 
Kan Urea G også nyttast i nærom-
rådet på Vestlandet, på overflata 
av eng? Nyare forsøk syner at 
verknaden kan vere god også ved 

overflatespreiing på eng, ved rett 
framgangsmåte. 

Eldre forsøk med urea
Urea kan takast opp direkte i røter 
og blad. Ved kontakt med jord 
kan enzym frå bakteriar, urease, 
omforme urea til ammonium og 
nitrat. Desse sambindingane blir 
tekne opp i røter på same måte 
som N i kalksalpeter og kalkam-
monsalpeter. Det er små skilnader 
i verknad mellom urea og andre 
typar N-gjødsel, ved rask nedmol-
ding i jord. Skilnaden er også nor-
malt liten når ein spreier urea på 
jordoverflata om våren i kjøleg ver 
med nedbør. Derimot kan skilna-
den bli større etter spreiing på våt 
overflate i varmt solrikt ver, med 
vind. Ein del urea vil under slike 
forhold bli omlaga til ammoniakk 
og tapast til luft.

Nye forsøk med Urea G 
blanda i blautgjødsel
I 2020–2021 vart to feltforsøk 
gjennomført på Vestlandet. Ulike 
mengder Urea G vart blanda i 
blaut storfegjødsel, og spreidd på 
eng tidleg om våren og etter før-
ste slått. Det vart spreidd 2,5 
tonn/dekar blautgjødsel om våren 
og 1,5 tonn/dekar etter første 
slått. I begge forsøka gav låg og 
middels mengde Urea G bra 
avlingsauke. Tilsetting av ekstra 
svovel førte til auka avling. Tilset-
ting av ureasehemmar, «Agrotain», 
førte også til høgare avling. Urea-
sehemmar seinkar omlaging av 
urea til ammonium og nitrat. Risi-
koen for overgang til ammoniakk, 
med tap av N til luft, minkar. 

I forsøket i 2022 vart det tilført 
både svovel og ureasehemmar på 
ledd med Urea G. Kiseritt, med 20 
prosent S, vart nytta på dei fleste 
av ledda. På eitt ledd vart ein 
annan type svovelgjødsel nytta, 
«Wigor S», med 98 prosent S. Til-
setting av både svovel og urease-
hemmar samsundes, betra utnyt-
tinga av Urea G. Det var tendens 
til at «Wigor S» verka seinare enn 
sulfathaldig S-gjødsel,  Kiseritt.

Bland inn ureasehemmar
For best mogleg utnytting av N 
blir det tilrådd å blande 1 kg Agro-
tain ureasehemmar per tonn Urea 
G. Samstundes bør det tilførast 
nær 4 kg S per dekar totalt i 
sesongen, medrekna S i blaut-
gjødsla. Tilførsel av ekstra S er 
særleg viktig i kaldt ver om våren. 
Når ein byter ut «vanleg» mineral-
gjødsel med Urea G, må ein også 
vurdere om det blir tilført nok 
kalium. Dette vil avhenge av 
mengde husdyrgjødsel spreidd på 
eng, og innhaldet av kalium i 
jorda.

Ved låg mengde Urea G vil bruk 
av Sulfan 24-0-0-6 gi tilstrekkeleg 
med S. Ved middels mengde Urea 
G må det nyttast svovelgjødsel i 
tillegg. Ved høge mengder Urea G 
blir det mindre plass til NS-gjød-
sel. Då må ekstra S tilførast, til 
dømes som konsentrerte og bil-
lege typar S-gjødsel. 

Hugs kalium
På dei fleste bruk på Vestlandet 
vil innhaldet i husdyrgjødsla ikkje 
gi tilstrekkeleg med kalium til eng-

Tre år med feltforsøk på Godøya 
utanfor Ålesund, har gitt lovande 
resultat. Ved rett framgangsmåte kan 
«Urea Gjenbruk» gi gode avlingar og 
lågare gjødselkostnader. 

      kan ein spare kostnader ved  
å byte ut vanleg mineralgjødsel  
med Urea G
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vekstar. Om ein vanlegvis brukar 
fullgjødsel 25-2-6 i kombinasjon 
med blautgjødsel, vil det vere 
aktuelt å byte til ein meir kaliumrik 
gjødseltype i kombinasjon med 
Urea G, til dømes fullgjødsel 22-2-
12 eller 18-3-15. Kaliumrike typar 
Fullgjødsel har høgare pris enn 
kaliumfattige. På bruk med små 
mengder blautgjødsel og lågt inn-
hald av K i jorda, kan det vere 
aktuelt å nytte rein kaliumgjødsel 
som kaliumklorid, Kali 49, med 49 
prosent K. Denne er granulert, og 
prisen er nær kr 20 per kg K .

Bruk låge eller moderate 
mengder første året
Vi tilrår at «nye brukarar» første 
året nyttar låge eller moderate 
mengder Urea G til eng, i kombi-
nasjon med S-haldig mineral-
gjødsel og ureasehemmar. Dette 
vil gi større tryggleik for vellukka 
resultat, under ulike forhold. Det 
finst likevel røynde brukarar som i 
nokre år har bytt ut all mineral-
gjødsel med Urea.

Med noverande kunnskap tilrår vi 
at Urea G og ureasehemmar blir 
blanda i blautgjødsla få dagar før 
spreiing. Ved langtidslagring av 
Urea G i blautgjødsla, aukar 

 risikoen for at bakteriar startar 
omlaging av urea. Det aukar sjan-
sen for større tap av ammoniakk.

Når ein nyttar låge eller moderate 
mengder Urea G i tillegg til vanleg 
mineralgjødsel, er det enklare å 
variere gjødslingsstyrken mellom 
skifta. Skifte med høgt avlings-
potensial bør gjødslast sterkare 

enn skifte med lågare potensial. 
Dette gjeld særleg tildelinga av 
nitrogen.

Kan spare kostnader
Med dei gjødselprisane ein har på 
marknaden no, kan ein spare 
kostnader ved å byte ut vanleg 
mineralgjødsel med Urea G. Urea 
G kostar kr 15 per kg N, 
medrekna ureasehemmar, og 
utrekningar tyder på at det er 
mest å spare på bruk der ein 
 normalt nyttar blautgjødsel og 
NS-gjødsel. På bruk som må byte 
til mindre mengder av meir K-rike 
og dyrare gjødseltypar, blir det 
noko mindre å spare.

Jamn blanding av blautgjødsel, 
Urea G og ureasehemmar, og 
jamn spreiing, er viktig for god 
utnytting. Når ein skal prøve ut 
Urea G for første gong, kan det 
vere fornuftig å rådføre seg med 
ein røynd «gjødselplanleggar». 

Meir info om Urea G: www.hogsteinagro.no

BRUK AV UREA G I BLAUT 
STORFEGJØDSEL – DØME 
Døme på aktuelle mengder og kombinasjonar, under føresetnad av 
at blautgjødsla tilfører nok kalium, er visst nedanfor. Tal med raud 
farge syner kor mykje ekstra S som bør tilførast per dekar eng.
Låg mengde Urea G:
•  Vår 12 kg N/dekar: 2,5 tonn blautgjødsel + 10 kg Urea G/Agrotain 

+ 27 kg Sulfan 24-0-0-6 
•  Etter første slått, 8 kg N/dekar: 1,5 tonn blautgjødsel + 5 kg Urea 

G/Agrotain + 20 kg Sulfan 24-0-0-6
Middels mengde Urea G:
•  Vår 12 kg N/dekar: 2,5 tonn blautgjødsel + 20 kg Urea G /Agro-

tain + 14 kg Sulfan 24-0-0-6   + 1 kg S
•  Etter første slått, 8 kg N/dekar: 1,5 tonn blautgjødsel + 10 kg 

Urea G/Agrotain + 14 kg Sulfan 24-0-0-6 
Høgare mengde Urea G: 
•  Vår 12 kg N/dekar: 2,5 tonn blautgjødsel + 30 kg Urea G/Agrotain  

+ 2 kg S
•  Etter første slått, 8 kg N/dekar: 1,5 tonn blautgjødsel + 18 kg 

Urea G/Agrotain + 1 kg S

Følg med på 
buskap.no   

på mobil eller nett
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Håkon Marius Kvæken
Ammekuprodusent

kvaeke@online.no

Tekst og foto

Rapport fra to kuentusiasters tur over dammen for å se på 

kjøttfe, snakke med bønder og ta pulsen på kjøttfemiljøet.

REPORTASJE

I november har noen norske bøn-
der i flere år reist over dammen 
til Nord-Amerika for å se på 

kjøttkveg og måter å drifte dette på. 
Denne høsten skar det seg litt for 
Gjermund Birkeli og undertegnede, 
men styremedlem i Tyr Per Øivin 
Sola og styreleder Erling Gresseth 
reiste over. Det ble vanskelig å sitte 
igjen og høre på debatter om dårlige 
tider i Norge. Behovet for å oppleve 
noe positivt ble stort. Gjermund 
 Birkeli og jeg ble enige om å reise på 
Cattleman Congress. Det er en 
 kvegutstilling som går over 14 dager, 
og til sammen er det 9 000 dyr 
innom utstillingen. Midt i blinken 
for to kuentusiaster. 

Tirsdag 3. januar bar det av gårde fra 
Oslo til Frankfurt, så elleve timer i 
fly før vi landet i Dallas. Reisevante 
Gjermund hadde booket alt på for-
hånd med leiebil fra Dallas og opp 
til Oklahoma. Ferden i bil fungerte 
slik at Gjermund ville bruke GPS 
eller kart, mens jeg mente å ha god 
erfaring og en cirka peiling på 
 retningen til hotellet. På en firefelts 
motorvei går det unna i feil retning, 
og jeg foreslo en kjapp u-sving og så 

for meg noe à la det vi ser på action-
filmer på TV. Det ble mye tuting og 
mange bilister vinket til oss og 
ønsket oss velkommen til landet. Vi 
måtte stoppe på en bensinstasjon for 
å få igjen pusten. Der kom onkel 
politi og lurte i helvete på hvor vi 
kom ifra. Vi fortalte om lille Norge 
med isbjørner i gatene… Det eneste 
politimannen sa var; Good bless 
you.

Vi besøkte John Collier, som var 74 
år og bonde med lang fartstid. Han 
var blant annet de første som impor-
terte Simmental til Amerika for 40 
år siden. Det ble en kjempesuksess 
og ga han et enormt livdyrmarked 
med høye priser hvor han tjente 
gode penger. I dag er han pensjonist, 
og har igjen ca. 50 røde anguskuer 
og noen krysninger med Simmental. 
Vi fikk inntrykk at han av at var en 
dyktig bonde, og da det påpekt 
svarte John beskjedent: Jeg var på 
rett plass til rett tid. 

John fortalte at Texas var et veldig 
presset område så han solgte areal til 
tomter. Veldig mange – spesielt fra 
California – ønsket å bosette seg i 

Texas på grunn av lave skatter og høy 
kriminalitet i egen stat. John gikk 
bevæpnet, noe som sjokkerte oss, 
men det var helt normalt. Han 
hadde kolossalt mange meninger og 
mange interesseområder, og var en 
veldig engasjert og interessant mann. 
John fortalte at som 14-åring satt 
han og spiste frokost i samme sal 
som John F. Kennedy og kona Jaque-
line. Under frokosten kom Jaqueline 
bort til han og sa: I`ve heard that 
you are a real cattleman. Han ble så 
fascinert av den fine damen i den 
flotte kjolen. Noen timer senere ble 
John F. Kennedy drept og hele 
 kjolen dekket av blod …

I 15 plussgrader cruiset vi videre på 
amerikanske motorveier. Med 
 Gjermund med sin kjøreerfaring fra 

      imponerende å se interessen  
og positiviteten til bøndene til tross  
for den dårlige økonomien

Reisebrev  Reisebrev  
fra Oklahomafra Oklahoma
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Sørarnøy utenfor Bodø, hvor det er 
over 100 biler, og min fra Løten med 
tre rundkjøringer og ett lyskryss var 
kjøringen overhodet ikke noe 
 problem. Det var rart å se så mange 
amerikanere med ymse kjøreferdig-
heter. Jeg er sikker på at vi begge to 
kunne gjort det veldig bra som 
 kjørelærer der borte.

Vi kjørte på lykke og fromme, og var 
innom to lokale kvegauksjoner og 
fikk da et innblikk i den vanlige 
amerikanske bondens hverdag. På 
den ene auksjonen ble ungdyr 
omsatt, og på den andre ble det 
omsatt småkalver fra mjølkeproduk-
sjonen som bare var en uke gamle. 

Det var veldig imponerende å se 
interessen og positiviteten til 
 bøndene til tross for den dårlige 
økonomien. Auksjoner er tydeligvis 
en arena hvor bønder møtes, de koser 
seg med god mat og deler erfaringer. 
Dyrevelferden er som hjemme, mye 
er veldig bra og noe dårlig. 

Uansett produksjon så var det tunge 
tider for amerikanske bønder, etter 
flere år med dårlig økonomi så 
hadde de lært seg å leve med det. I 
tillegg ble USA utsatt for en vold-
som tørke som ga dårlige avlinger, 
det førte til høye priser på blant 
annet fôr og hvor en rundball kostet 
ca. 1 000 kroner. 

Vi kom oss etter hvert til utstillingen 
Cattleman Congress. Det er impo-
nerende å se så fine dyr og all den tid 
de bruker på å vaske og klargjøre 
dyrene til utstilling. Nivået på 
dyrene er veldig høyt, og alle var 
opptatt av funksjonelle dyr, lette 
 kalvinger, gode moregenskaper, gode 
bein og gemytt. Snille dyr var desidert 
det viktigste. Det hjalp ikke med 
gode indekser hvis dyret hadde 
 dårlig gemytt. 

På utstillingen snakket vi med flere 
bønder. Vi stilte spørsmål om hvor-
dan det var i andre produksjoner og 
svarene gjorde veldig inntrykk. 
 Kyllingproduksjonen var «kjøpt og 

Forberedelse til auksjon.

John Collier (til høyre) og Gjermund Birkeli blant røde 
angusdyr og simmentalkrysninger.

Visning av dyr på showet. Dyra blir grundig stylet og 
forberedt og opptrer imponerende i ringen.
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betalt» av selskaper. Disse selska-
pene bygget kyllinghus hos bønder 
som ikke hadde økonomi til å bygge. 
Disse bøndene ble nærmest leilend-
inger og levde nesten som slaver 
ifølge enkelte. Bønder som hadde 
økonomi til å bygge selv fikk som 
regel ikke kontrakt.

Så gikk ferden videre til Matthew 
Hughes som drev avl på Hereford og 
Angus. Der besiktiget vi anguskuer, 
vel uvitende om at embryokalver 
etter kuene går hos Svein Eberhart 
Østmoe på Koppang. Vi så også 
kuene som vi har kjøpt embryo etter. 
Tross kjempevær under hele opp-
holdet så fortalte Matthev om ut for-
dringene også værmessig. I mai 2022 
fikk de 355mm regn på 4 timer. Det 
førte til flom og Matthew mistet 130 
kuer i flommen.

Matthew kommer opprinnelig fra 
Sør-Afrika, han driver eget firma 
med 600 ansatte. Vi kunne ikke 
skjønne hvorfor han ville være bonde 
da han tjente gode penger på firmaet 
sitt, Matthew fortalte at han elsker å 
være bonde og han var opptatt av at 

vi må spille på lag med naturen og 
tilpasse oss, og utnytte de ressurser vi 
har der vi bor.

Vi måtte innom politikk og Matt-
hew fortalte at han ikke likte Joe 
Binden. Det var mange amerikanske 
bønder som ønsket Trump av flere 
grunner. Joe Biden hadde uttalt 
«stupid farmers» på TV en gang og 
det var nok, samt at Trump hadde 
endret byråkratiet og regelverket slik 

at bønder kunne konsentrere seg om 
å være bønder og ikke byråkrater. 

På kvelden ble vi invitert til et skikke-
lig biffmåltid. Det var ikke noe småt-
teri vi fikk servert på tallerken, entre-
côte på en kilo. Kjøttet ble tilberedt 
på åpen flamme (gass er bannlyst), og 
tilberedningen tok 1 time. For et mål-
tid, vi var mette i tre dager!

Etter fem dager med hamburger og 
pommes frites hver eneste dag på 
Freddies, og med positive blide men-
nesker i ulike størrelser både på ben-
sinstasjoner og i butikker, for det er 
ikke galt å si at mange bærer preg av 
et usunt kosthold, så virker mange 
overraskende fornøyd med tilværel-
sen. Uansett hvor vi var så var de 
nysgjerrige på hvor vi kom fra. Vi ble 
vel litt forelsket i folks positivitet 
uansett hvor mye eller lite de tjente. 
Konklusjonen vår etter turen: Borte 
bra men hjemme alltid best. 

Hele familien fra de eldste til de yngste all in for å style dyra. På kvelden er det 
sosialt med mat og drikke.

Auksjon til og med på småkalver 5-6 dager gamle. Her møtes de kommersielle 
kjøttprodusentene og det meste av omsetningen av livdyr skjer på auksjoner. 
Mange slakterier kjøper også slaktedyr på auksjon.

      Matthew 
 mistet 130 kuer  
i  flommen.

REPORTASJE



Hogstein Agro er no glad for å presentere eit prosjekt som det har vore 
arbeida med over lang tid. Vi ønsker å takke våre samarbeidspartnarar: 
Epax Norway, Innovasjon Norge og Innolipid.   

Spar 
40%

Odd Christian Stenerud 
post@hogsteinagro.no Telefon: 913 95 408

facebook.com/hogsteinagro

Spar ca. 40 % av gjødsel-kostnadane

På Godøya har Norsk Landbruksrådgivning, på vegne av Hogstein Agro, 
gjort eit 3-årig forsøk med å blande UREA GJENBRUK i husdyrgjødsla, 
siste års forsøk viser grasavlinger på høgde med bruk av fullgjødsel. Kan 
og brukes i kornproduksjon. UREA GJENBRUK er godkjent for bruk som 
gjødsel iht. gjødselvareforskriften. Ta gjerne kontakt for spørsmål, 
veiledning og levering. Les meir på vår heimeside 
www.hogsteinagro.no

Nyhet: Kan levere i 

Nord-Norge også!
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FORSKJELLIG

Oversikten over besetningene i Kukon-
trollen med høyest ytelse i 2022 er som 
tidligere år delt inn i tre grupper: Inntil 20 
årskyr, 20 – 40 årskyr og over 40 årskyr. 
Det er de beste besetningene for kg 
EKM som presenteres for hver gruppe.  
I tillegg til kg EKM oppgis fett- og 
protein prosent og kg kraftfôr/100 kg 
EKM. Mimiro har hentet tallene ut fra 
Storfe databasen pr. 10. januar, selv om 
det er besetninger som kan få korrigert 
sine tall ved senere re-beregninger. 

Det er krav om minst 11 perioder 
 (melkeveiinger) og at det er tatt melke-
prøver for analyse på minst 6 av disse for 
å få årsoppgjør fra Kukontrollen. 
 Besetninger som ikke fyller disse kravene 
vil dermed ikke bli med på listene. 

Ved avvik på over 0,4 prosentenheter mel-
lom fettinnhold basert på kukontrollprøver 
og tankmelkanalyser blir det ikke beregnet 
EKM, og en del besetninger vil på grunn av 
dette ikke kunne komme med på listene.

Når det gjelder kg kraftfôr/100 kg EKM, 
er det viktig å være klar over noen 
 feil kilder. Det kan være at kraftfôr tildelt 
gjennom grunnblanding ikke er rappor-
tert, fettavvik innenfor +/- 0,4 prosenten-
heter eller at det ikke er samsvar mellom 
innrapportert kraftfôr i Kukontrollen og 
reelt forbruk ifølge regnskap.

BESETNINGENE MED 
HØYEST YTELSE I 2022

DE HØYSTYTENDE BESETNINGER UNDER 20 ÅRSKYR

Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 
Kg EKM

Kg EKM

Roxana Stangebye 3350 PRESTFOSS 16,9 4,65 3,67 26 12779

Myran Johan F. 7120 LEKSVIK 17,7 4,33 3,63 33 12333

Anders Vadla 4170 SJERNARØY 18,8 4,03 3,35 26 12253

Kjærland Hans Reidar 5463 USKEDALEN 19,5 4,85 3,65 26 11574

Heskestad Bernt Arnt 4560 VANSE 18,6 4,51 3,5 24 11171

Risa Dag og Trygve ANS 4055 SOLA 15,3 4,89 3,68 25 11107

Eide Reidar 5484 SÆBØVIK 7,9 4,43 3,51 30 10929

Søndre Walhovd DA 2881 AUST-TORPA 15,6 4,29 3,51 23 10833

Moe Geir Åge 7200 KYRKSÆTERØRA 17,1 4,37 3,59 20 10708

Sandstad Gård Kjetil Nilsen 8145 STORVIK 16,3 3,93 3,55 34 10648

Wirkola og Jenssen DA 9740 LEBESBY 16,6 4,44 3,54 28 10541

Kristoffersen Ole Kristian 8450 STOKMARKNES 18,3 4,5 3,52 31 10477

Rune Jacob Furset 6967 HELLEVIK I FJALER 16,7 4,48 3,53 30 10464

Langnes Vidar 9325 BARDUFOSS 19,9 5,02 3,55 17 10428

Kaldheim Gerd 5590 ETNE 14,5 4,04 3,47 32 10406

Nevland Per Håvar Moe 2960 RØN 14,3 4,5 3,82 24 10395

Espedal Per Egil 4110 FORSAND 15,1 4,66 3,65 23 10348

Myhre Lars Kristian 3175 RAMNES 18,6 4,86 3,57 21 10328

Molde Ivar 6887 LÆRDAL 9,7 4,42 3,64 20 10321

Elden Aleksander 7860 SKAGE I NAMDALEN 12,1 4,59 3,5 27 10275

Nedal Jon B. 6531 AVERØY 8,8 4,59 3,62 31 10266

Grundnes Olav 9321 MOEN 14,2 4,52 3,49 30 10179

Breivik Hans Arne 5337 RONG 15,3 4,05 3,68 39 10177

Valsø og Rindal Samdrift DA 6687 VALSØYFJORD 13,6 4,19 3,56 25 10170

Helland Jon Olav 5936 MANGER 14,9 4,29 3,64 28 10166

Volden Jan Ivar 7318 AGDENES 17,5 4,07 3,64 37 10134

Stavenjord Vigdis 2918 ULNES 16 4,49 3,69 30 10097

Ristesund Alfred O. 6087 KVAMSØY 14,6 4,9 3,56 30 10095
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FORSKJELLIG

DE HØYSTYTENDE BESETNINGER MELLOM 20 OG 40 ÅRSKYR

Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 
Kg EKM

Kg EKM

Oaland Morten Kristian 4110 FORSAND 13,9 4,44 3,36 32 10089

Vestby Jan Egil 1892 DEGERNES 17,6 4,21 3,45 28 10087

Grindhaug Ingebjørg 8986 VEGA 16,4 4,21 3,62 34 10056

Dysvik Knut 5632 OMASTRAND 12,4 4,36 3,56 31 10055

Kvarme Håkon 1433 ÅS 12,5 5,07 3,73 16 10013

Tore Gunnar Tveit Hjortland 
og Janne Alsaker

5635 HATLESTRAND 15 4,29 3,51 28 10003

Bergem Tove Johanne 7327 SVORKMO 19,7 3,79 3,42 32 9971

Tangstad Gård 8360 BØSTAD 14,4 4,4 3,5 29 9956

Oliver Haveland 5966 EIVINDVIK 17,5 4,16 3,55 31 9934

Torstein Skjerping Landbrukstjenester 5282 LONEVÅG 11,7 4,73 3,62 30 9913

Tronstad Peder Rune 6218 HELLESYLT 12,6 4,71 3,43 28 9888

Wåle Tor Lid 3175 RAMNES 19,6 4,49 3,47 25 9857

Hilleren Gard Anja Irene 6878 VEITASTROND 19,8 4,7 3,57 30 9841

Karlsen Annette Fosse 4346 BRYNE 14,7 4,63 3,52 33 9839

Fjeldstad Kristin Hagen 7994 LEKA 16,4 4,59 3,65 30 9839

Mannsverk Bruk, Bård Ljones 5620 TØRVIKBYGD 3,3 3,77 3,25 31 9828

Elvatunet Zachariassen 6829 HYEN 18,5 4,46 3,53 33 9824

Moen og Lindvik Samdrift DA 6774 NORDFJORDEID 14 4,41 3,51 33 9781

Sørmo Torgeir 8696 HATTFJELLDAL 17,2 4,94 3,69 22 9780

Stake Wilhelm 3550 GOL 10,8 4,41 3,48 30 9774

Leirpoll Finn Atle 6968 FLEKKE 11,2 4,92 3,47 29 9757

Kjølstad Jan Ståle 7877 HØYLANDET 17,9 4,11 3,62 25 9701

Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 
Kg EKM

Kg EKM

Øvsthus Arild 5710 SKULESTADMO 25 3,93 3,45 29 13635

Kolstad Øystein Hafnor 5936 MANGER 33,5 4,26 3,5 31 13216

Talberg Øyvind 1746 SKJEBERG 38,8 4,48 3,72 21 12715

Bromset Erling 7560 VIKHAMMER 27,6 4,12 3,5 32 12537

Gauteplass Halvor 3580 GEILO 30,8 4,13 3,61 31 11965

Hermansen Øyvind 1890 RAKKESTAD 32,7 4,46 3,45 26 11830

Noralv Sandvik 7320 FANNREM 31,6 4,27 3,48 34 11368

Skutle-Auro Samdrift DA 5709 VOSS 35,5 4,14 3,38 30 11332

Mæle Jon Ove 4137 ÅRDAL I RYFYLKE 34 4,5 3,62 31 11256

Johansen Robert Lie 8980 NULL 29,2 4,31 3,52 31 11213

Vågsvoll Øyvind 4563 BORHAUG 33 4,2 3,46 26 11164

Nøst Kathrine Haugdahl 7629 YTTERØY 25,8 4,47 3,51 29 11153

Finsmyr Bjørnar Sollie 7125 VANVIKAN 30,3 4,23 3,51 33 11108

Fagerbæk Oddny S.Og Terje 7288 SOKNEDAL 29,1 4,27 3,53 34 11091

Syslak Godtfred 5955 LINDÅS 38 4,68 3,6 32 11084

Valle Øyvind 6408 AUREOSEN 38 4,3 3,62 28 11082

Bjørkedal Jakob S. 6120 FOLKESTAD 34,1 4,34 3,54 30 11046

Aksdal Målfrid 4360 VARHAUG 34 4,67 3,46 25 11041

Jensen Rune 2034 HOLTER 25,7 4,64 3,68 21 11034

Kolstad Aasmund 2665 LESJA 30,9 4,22 3,73 28 11018

Tjugen Gaute Noralf 6444 FARSTAD 36,6 4,13 3,43 31 10981
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Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 
Kg EKM

Kg EKM

Anders Askim 7105 STADSBYGD 20,4 4,45 3,45 29 10960

Øyvind T Berge 5708 VOSS 21,7 4,39 3,57 29 10958

Haugland Lars 5463 USKEDALEN 35,8 4,52 3,65 31 10953

Mellby Jan Ole 1747 SKJEBERG 20,8 4,62 3,82 20 10907

Daniel Vignes 4160 FINNØY 36,4 4,71 3,7 31 10898

Wendelbo Christian 7985 FOLDEREID 37,2 4,32 3,57 32 10869

Askeland Odd Kåre 6480 AUKRA 25,5 4,88 3,59 31 10816

Håvard J. Lindgaard 2840 REINSVOLL 23,8 4,12 3,6 24 10801

Øvrebø Erik 5561 BOKN 33,7 4,25 3,6 33 10794

Schei Trond E. 4341 BRYNE 21 4,64 3,69 21 10790

Sikle Knut Magne 2630 RINGEBU 36,8 4,01 3,59 31 10760

Skarveland Håvard 5550 SVEIO 35,1 4,13 3,59 30 10746

Skjærvik Arnstein 7856 JØA 28,7 4,41 3,53 27 10743

Mathsen Gunnar 1925 BLAKER 33,4 4,45 3,62 17 10742

Olufsen Erik 6690 AURE 23,2 4,24 3,6 29 10716

Saastad Torgeir 3370 VIKERSUND 34,4 4,35 3,51 26 10712

Husvik Per Arne 8813 LØKTA 30,5 4,16 3,61 30 10675

Hodne Trond 7520 HEGRA 32,3 3,73 3,37 31 10666

Strømsmoen Ingvild 2937 BEGNA 29,4 3,92 3,32 25 10663

Lauvdal Kari 4534 MARNARDAL 38,6 4,75 3,55 24 10625

Norddal Magne 6963 DALE I SUNNFJORD 35,5 4,4 3,59 29 10614

Fredrickson Olaf 6631 BATNFJORDSØRA 33,3 4,03 3,47 28 10614

Sande Bjørn Arild 6973 SANDE I SUNNFJORD 20,8 4,83 3,5 30 10604

Brandsrud Øyvind 1870 ØRJE 36,9 4,55 3,61 21 10588

Per Fossen Hals 3619 SKOLLENBORG 33,3 4,06 3,5 29 10586

Orheim Gustav 6777 STÅRHEIM 32 4,2 3,55 30 10567

Grude Bjørn Kåre 4376 HELLELAND 38,1 4,25 3,6 25 10550

Lie John-Bjarne 6697 VIHALS 27,1 4,35 3,57 28 10535

Gumdahl Olve 7327 SVORKMO 39,5 4 3,45 27 10532

DE HØYSTYTENDE BESETNINGER OVER 40 ÅRSKYR

Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 
Kg EKM

Kg EKM

Aanestad Ole Morten 4360 VARHAUG 58,4 4,24 3,47 21 14706

Nedremyr Svein 3576 HOL 43,5 4,1 3,54 29 13801

Kirsten Marie Lynum 7620 SKOGN 84,8 4,49 3,45 31 13789

Foss Samdrift DA 7105 STADSBYGD 53 4,3 3,63 19 13538

Willgohs Erik 5413 HUGLO 44,6 3,95 3,55 27 12734

Timpelen Ku 4354 VOLL 53,6 4,77 3,76 21 12280

Era Samdrift DA 7140 OPPHAUG 68,3 4,15 3,54 28 12017

Stene Melk DA 7335 JERPSTAD 46,8 4,03 3,5 36 11877

Austbø Ole 4150 RENNESØY 49,5 4,18 3,57 32 11826

Ueland Øyvind Sveinulvson 4463 UALAND 46,7 4,17 3,52 30 11782

Rotneim Samdrift DA 3550 GOL 70,9 3,86 3,54 24 11651

Kari Myhre 2651 ØSTRE GAUSDAL 68,2 3,83 3,42 20 11601

Livar Nedrebø 4347 LYE 75,8 4,46 3,67 33 11519

Sveinsvoll Helge 4354 VOLL 64,8 4,07 3,32 20 11477

Jenssen Tor Eirik 8813 LØKTA 55 4,48 3,57 30 11344

Kari Samdrift 6290 HARAMSØY 61,8 4,7 3,72 24 11335

Nordbø Ingve 4180 KVITSØY 45,4 4,1 3,52 29 11212

Alva Samdrift DA 6799 OPPSTRYN 64,7 4,18 3,53 31 11202
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Navn Postnr. Sted Årskyr Fett % Protein % Kg kraftfôr/100 
Kg EKM

Kg EKM

Nyvlest Samdrift DA 4360 VARHAUG 100,5 4,3 3,45 20 11145

Iversen Erling 7190 BESSAKER 54,6 4,18 3,49 27 11137

Tunga Gård V/Ole H. Holta 3683 NOTODDEN 45,8 4,27 3,66 29 11104

Eline Og Lars Halvor Stokstad Oserud 2056 ALGARHEIM 45,2 4,07 3,54 33 11098

Skei Tore 4312 SANDNES 103 4,38 3,47 19 11068

Solmund Solstad 6653 ØVRE SURNADAL 43,5 4,03 3,42 28 11001

Wallinder Ken Thomas 7882 NORDLI 48,2 4,23 3,67 31 10976

Candalt Storfjos DA 5550 SVEIO 46,3 4,05 3,44 27 10972

Moen Sivert 7288 SOKNEDAL 48,1 4,15 3,43 31 10943

Ranøien Nina Vangen 7320 FANNREM 46,1 4,32 3,64 30 10931

Nordalen Samdrift DA 7170 ÅFJORD 102,4 4,33 3,46 28 10927

Dalheim Harald 7620 SKOGN 58,4 4,29 3,6 26 10923

Harnesmyr Gard Ann Elin Harnes 6487 NULL 55,6 4,37 3,54 31 10890

Algarheim Morten 2056 ALGARHEIM 59,6 4,01 3,63 33 10888

Lirhus Leif 5710 SKULESTADMO 54,7 4,18 3,6 28 10871

Wiik Steinar 8157 MELØY 40,3 4,35 3,53 33 10862

Olaf Holmerud 2009 NORDBY 43,4 4,26 3,49 26 10843

Nymoen Åsmund 2540 TOLGA 48,6 4,36 3,73 30 10822

Skorve Samdrift DA 3841 FLATDAL 94,7 4,19 3,59 32 10813

Nordli Tore 2340 LØTEN 63,4 4,34 3,68 21 10798

Ronny Kavli 4163 TALGJE 51,5 4,06 3,59 28 10784

Hobberstad Elin 4360 VARHAUG 45,7 4,61 3,5 31 10770

Skeie Mats Einar 4262 AVALDSNES 51,7 4,37 3,57 29 10769

Mardal Mjølkesamdrift DA 6823 SANDANE 47,9 4,05 3,47 41 10750

Eklo/Jermstad Samdrift DA 7656 VERDAL 89,2 4,14 3,55 30 10739

Westby Bjørn 1929 AULI 57,9 4,58 3,69 34 10733

Ola Tollefsrud 2846 BØVERBRU 58,5 4,12 3,6 29 10716

Stene Landbruk DA 7335 JERPSTAD 67 4,09 3,66 30 10714

Malmin Gard 4312 SANDNES 41,7 4,33 3,41 28 10694

Foss Jan 3358 NEDRE EGGEDAL 49,5 4,41 3,56 27 10693

Fyksen Finn Tore 2651 ØSTRE GAUSDAL 65,8 4,24 3,54 28 10679

Lauten Lars Egil 2040 KLØFTA 71,3 4,34 3,72 27 10674

Smått til nytte

GRASDYRKING BINDER KARBON
En studie ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) viser at gårder med drøvtyggere binder mer karbon i jorda enn andre 
gårder. En beregning på 22 gårder som hadde drøvtyggere (først og fremst mjølkekyr), men også andre husdyr, viste en 
gjennomsnittlig binding av karbon i jorda på 200 kg pr. dekar pr. år. Rapporten konkluderer med at svensk landbruk har 
et potensial til å redusere klimapåvirkningen med minst 90 prosent gjennom å øke andelen grasarealer, redusere innkjøp 
av innsatsfaktorer og redusere dyretettheten – men øke antallet melkekyr.

Husdjur12/2022



Solfangere 

Gårdsbruk har ofte driftsbygninger med 
store takflater som er godt egnet for egen- 
produksjon av solenergi. Installasjon av 
solfangere vil være lønnsomt, også når 
alternativprisen for energi er på et normal- 
nivå. Solfangere produserer ikke strøm 
sånn som solceller, men lager varme i form 
av oppvarmet vann.

Biovarme 

Med slike fyranlegg får man ett vannbårent 
energisystem med et stort bruksspekter 
for oppvarming av alle typer hus, forbruks-
vann og industrielle prosesser. Fröling har 
markedets bredeste sortiment for fyring 
med ved, pellets og flis, med kjeler fra  
7 kW til 1500 kW.

Solcelle 

Vi leverer paneler både til tak, vegg og 
bakkeanlegg til landbruk og industri,  
og har verktøy for å beregne et anlegg  
som gir maksimal effekt på din eiendom  
i forhold til solfolforhold. Anleggene  
prosjekteres og leveres ferdig montert  
av våre fagfolk. Fjøssystemer er godkjent 
som Elvirksomhet av Direktoratet for  
samfunnssikkerhet og beredskap. 

Bærekraftig energi  
til landbruk og industri

Med økende energipriser og fokus på miljøvennlig oppvarming, tilbyr Fjøssystemer komplette  
energiløsninger for fjøs og industribygg slik at du kan redusere fyringsutgiftene på en bærekraftig måte.

Det er gode støtteordninger både til landbruk og industri gjennom Innovasjon Norge og Enova.

Telefon 02634        fjossystemer.no





Kyrne beiter nær Supphellebreen 

som er en brearm av Jostedalsbreen. 

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

LESERNES SIDE

Mens vi venter på sommeren
Mats Kjendlie var deltaker i Grovforprogrammet i 
2022. Her fra befaring i ei frodig økologisk 2. års 
eng rett før 1.slått. Foto Solveig Goplen

Ung kukar
Mikkel  som blir tre år i mai stiller gjerne opp i fjøset hos Bestemor 
mø og Bestefar mø. Det er gromt med en slik liten kukar. 
Foto: Per Kristian Jørandli Goplen.

Fjøsskole med utsikt
Fjøsskole med utsikt fra Mjøstårnet i Brumunddal. Denne gang med 
forsikring som tema. Takk til Per-Asbjørn Andvik i Gjensidige for 
 nyttig gjennomgang. Foto: Solveig Goplen

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

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

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

Les meir på
www.optima-ph.no

God jurhelse
med Optima pH 4 

Scan for 
meir 
produktinfo

 Songe Hydrauliske Topstag

Tlf: 37 16 45 40
salg@songeproducts.com



TO NYE KURS I STORFESKOLEN
De nye kursene er «Fôring og 
fruktbarhet» og «Avl i egen 
besetning og økonomisk 
gevinst av avlsarbeidet». 

Ta kursene når det passer deg!

• Videoforedrag med enkle 
oppsummeringstester

• Rikelig illustrert med bilder og 
aktuelle videoklipp

• Nyttig kunnskap rett inn i 
fjøshverdagen

Scan QR-koden for 
mer informasjon
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Hege Liland
Melkeprodusent og 

 Fagrådgiver,   
Tine Rådgivning  

Nord-Norge 
hege.liland@tine.no

Tekst og foto

FORSKJELLIG

I skrivende stund sitter jeg i Rei-
sadalen i Nord-Troms. Det har så 
langt vært en vinter med mindre 

nedbør enn vanlig, og heldigvis 
ikke lange perioder med spreng-
kulde. Vi har hatt noen små, korte 
perioder med mellom -20 og -30 
grader. De dagene er det tungt å 
kle på seg for å gå i fjøset. Men 
akkurat nå er det mildvær og, uten 
at det har en betydning for tempe-
raturen, er sola vendt tilbake etter 
en lang periode helt uten ho her 
nord. Det gjør godt.

Savnet en større nærhet til 
naturen
Før vi valgte å bli bønder bodde vi 
i Tromsø, hadde gode, inntekts-
bringende jobber, et fint hus og 
mange av våre nære venner rundt 
oss. Førstefødte var akkurat kom-
met til verden og vi kunne sikkert 
levd lykkelig alle våre dager der. 
Likevel manglet noe. 

Vi savnet en større nærhet til natu-
ren. Det å kunne leve mer sam-
stemt med moder jord, få være 
fysisk aktive hver dag på jobb og 
tildels selvforsynte ble verdigrunn-
lag vi snakket oftere og oftere om.

Vi følte vi levde så avdelte og opp-
delte liv. Det var jobb åtte til fire 
hver våre steder. I arbeidstiden var 
du på sett og vis avstengt fra fami-
lieliv og hjem. Førstefødte gjorde 
at vi ønsket et yrke hvor familieliv, 
livsstil og yrkesliv kunne være en 
del av en større helhet. Vi ville unngå 
lange barnehagedager og SFO. 

Tåler uvær når man vet hva 
man vil
Vi lekte ofte med tanken om å bli 
bønder. Vi begynte forsiktig å 
snakke med de i nettverket vårt 
som drev med dyr – hva krevdes? 
Forsiktigheta forsvant med tiden 

og etter hvert ble vi tydeligere. Vi 
begynte arbeidet med å kartlegge 
og tilegne oss kompetansen vi 
måtte ha for å kunne satse på 
denne veien og retningen. Som 
bonde. Som melkeprodusent.

Årsskiftet 2015 sa vi høyt at dette 
skulle vi satse på. Jeg tror at man 
tåler uvær og harde stormer når 
man vet hva man vil. Da er man 
villige til å arbeide hardt for 
måloppnåelse. Det gjorde vi. Veien 
har ikke nødvendigvis vært enkel 
og en dans på roser. Det er den vel 
ikke for noen som vil satse. Men i 
dag har vi drevet med melkepro-
duksjon i snart sju år og det klap-
per jeg meg selv på skuldra for!

Jeg elsker det
Så, etter sju år som selvstendig 
næringsdrivende i en politisk regulert 
næring, hva er tankene? Liker jeg 
det? Hvis vi ser bort fra rammen 
rundt næringen, og fokuserer på 
selve yrket og arbeidet på gården – 
jeg liker det bare ikke. Jeg elsker det.

DAGBOK FRA NORD

FRA NORD
Mitt navn er Hege Liland og jeg er ny dag-
bokskribent. For 7-8 år siden tok min mann, 
Odd-Erik Mathisen, og jeg valget om å bli 
bønder. Det var for mange et uventet valg.

Ny dagbokforfatter

Mannen min og meg under renovering av fjøset.
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Når du er bonde må du tilpasse 
arbeidet ditt etter været. Våronn og 
slått må gjennomføres etter vær-
forhold. Du har et helt annet for-
hold til tidlig vår, sen vår, lite ned-
bør, tele i jorda og når soldagene 
treffer – når du er avhengig av 
været for å sikre god avling, 
næring til dyrene og eget inntekts-
grunnlag. Du må være levende 
interessert i å dyrke jorda optimalt. 
Vi er på ingen måte utlærte, og det 
liker jeg. At du må holde deg opp-
datert, du må kontinuerlig lære og 
kontinuerlig tilpasse deg de natur-
gitte ressursene dine. 

Det vårt ansvar at våre dyr, på 
samme måte som det er vårt 
ansvar at vi selv og våre barn, spi-
ser det beste. Man er hele tiden på 
jakt etter det mest optimale forhol-
det for grovfôrproduksjonen, slik at 
næringsverdien kan bli den beste. 
Kvaliteten på fôret du høster på 
sommeren har alt å si for innholdet 
i melka gjennom vinteren. For til-
veksten på dyret. For at kalven 

skal fôres opp på en god måte. 
Viktigheten av dette samspilles 
mellom årstidene og drifta er noe 
jeg setter svært høyt. 

Dyrke våre grunnleggende 
verdier
Gjennom å være bonde får vi dyr-
ket våre grunnleggende verdier. 

Mine verdier og mitt forhold til jord, 
dyr og naturen er noe forbrukerne 
kan nytte seg av, hver dag. Gjen-
nom melka vår eller kjøttet vårt 
som selges. Det er jeg stolt over!

Vi kan ha barna sammen med oss 
i arbeidet - noe de lærer så himla 
mye av. De lærer om respekt for 

Frostrøyk når porten i fôrsentralen må åpnes i -25 grader

Familieliv og yrkesliv

Vi overtok et båsfjøs vi nå har lagt om 
til løsdrift. Trygge og tamme dyr 
skaper en god arbeidshverdag
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dyreliv og natur. De forstår hva 
regn gjør med innhøsting. De 
 forstår forløpet på brunst, insemi-
nering og kalving. Kun ved at de 
har vært med både når veterinær 
inseminerer og når kua kalver. De 
har slaktet, opplevd nødslakt og 
vært med på partering. Jeg elsker 
at minstemann som nå er blitt en 
femåring, med middagsbordet 
ønsker å vite hva slags kjøtt vi 
 spiser og hvor på dyret det 
 kommer fra. 

Jeg har stor tro på den norske 
bonden. På det vi tilfører for-
brukerne. For kunnskapen vår. 
Betydningen vår for samfunnet og 
for norsk matsikkerhet. 

Jeg elsker ordet bonde. Jeg er 
bonde. Stolt bonde. Stolt bonde!

JET GJØDSELPUMPER

Jet 2000
Suveren omrøringskapasitet 
9000 l/min v/540 rpm
Regulerbare støtteføtter
Regulerbar tårnhøyde 150-230 cm
Regulerbar vinkel mellom tårn og pumperør
Gode kutteegenskaper av silo- og fôrrester
Leveres galvanisert

Hydraulisk 
lastestativ 
som tillegg/
ekstra utstyr 

JLS mekaniske
Opstadveien 653
4360 Varhaug
Telefon 51 79 84 50
Telefax 51 79 84 51

Ring vår
selger
909 58 535

www.jls.no

Priser fra

65 000,-



Sikre deg markedets beste nedfeller til 
vårsesongen 

Markedsleder i en årrekke. Enkel i bruk,
lav vekt og lite vedlikehold 

Utnytt husdygjødsla optimalt og spar 
kunstgjødsel

Spar miljøet og motta miljøtilskudd

Kan monteres på alle vogntyper og 
slepeslangeanlegg

Leveres i arbeidsbredder fra 6-24 meter

Se mer om Bomech på vår nettside:

Vårkampanje
Bomech gjødselnedfellere

EuroPro AS
Pollestadveien 231, N-4343 Orre
Tlf. 51 11 01 24   post@europro.no    www.europro.no
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Rasmus Lang-Ree
rlr@geno.no
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Brit-Ellen Rustand Bøhn er en av de første i landet som har tatt alle 
de fire modulene av Storfeskolen, og hun synes digitale kurs er 
glimrende for en travel melkebonde.

HENTE KUNNSKAP FOR 
Å TA UT MARGINENE

REPORTASJE

Brit-Ellen Rustand Bøhn og 
Ole Anders Hodnungseth 
driver en gård i Gol som han 

tok over etter en tante og onkel. 

Nytt fjøs ble tatt i bruk i april 
2020. De leier også et tallefjøs 
med utegang på en gård et par 
kilometer unna der de har sinkyr 
og drektige kviger, og i tillegg har 
de har en liten ammekubesetning 
på gården. 

Sulten på fag
Vi har å gjøre med en melkeprodu-
senter som er over snittet aktive i 
kunnskapsinnhenting. Brit-Ellen 
kom ny på gården for få år siden og 
var ivrig på å lese seg opp. Først 
med Buskapartikler før det ble 
Go`kalven-kurs og senere har det 
bare ballet på seg. På kontorveg-
gen henger blant annet kursbevis 

for alle de fire modulene i den digi-
tale Storfeskolen. Brit-Ellen venter 
på den femte, men kan allerede 
smykke seg med tittelen cand.ku. 
Hun skryter av den digitale formen 
på kurset som gjør at en kan gå til-
bake for å se det en ønsker å repe-
tere – og det kan en gjøre så 
mange ganger en vil. Hun skryter 
av innholdet i Storfekole-modulene 
og forteller at det hender kurset 
surrer i bakgrunnen når hun og Ole 
Anders har lunsjpause. 
- Storfeskolekursene er veldig 
lettfattelige, tydelig og med gode 
illustrasjoner. Det oppleves som å 
gå fra 0 til 100 i utvikling. Det er 
aldri for sent å lære og kursene 
passer både for viderekomne og 
nybegynnere, sier Brit-Ellen.

Modulen om fruktbarhet og brunst 
var spennende, og for Brit-Ellen 

var det nyttig å lære mer om hva 
som skjer på innsiden av kua i for-
bindelse med en brunst. Hun inn-
rømmer at de i starten var for tid-
lig ut med REDX-inseminasjon og 
at litt mer is i magen har gitt bedre 
resultater. 

Kommunikasjon under 
fjøsstellet
Ole Anders er også lidenskapelig 
opptatt av fjøset, og under 
 stellene har de hverandre på øret 
for å dele observasjoner av 
enkeltdyr, diskutere og plan-
legge. Kvinnekurset på Farris 
Bad får toppscore (mitt livs 
beste) og uka før Buskap var på 
besøk deltok både Brit-Ellen og 
Ole Anders på Biffakademiet. 
Selv er hun med på å arrangere 
kurs for kvinnelige ammeku-
bønder og de hatt Kusignalkurs 

HR samdrift i Gol kommune i Buskerud
•  Brit-Ellen Rustand Bøhn og Ole Anders Hodnungseth  

(begge på heltid i samdrifta)
• Kvote på 650 000 liter
• 75 som melker nå, totalt 232 dyr.
• Ca. 7 700 kg EKM i avdrått
• Areal (eid og leid): Slår 850–900 dekar (eid og leid), 400 dekar innmarksbeite
• Full framfôring egne okser
• Ammekubesetning på 15 til 20 mordyr (vil øke litt)

Aktuell for aktivt søke kunnskap i flere kanaler
Mer info på Instagram under @sjefsbudeia
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på gården. Brit-Ellen synes også 
det er utrolig mange nyttige og 
fine landbrukspodder. Genopod-
den, Bondevennen, Landbruks-
podden, Fjøssystemer og Tine er 
de mest hørte

Sette kunnskapen ut i livet
Motivasjonen for Brit-Ellen er å 
lære mer som kan tas i bruk i drif-

ten og bedre de økonomiske mar-
ginene. Som eksempel nevner 
hun at de etter Go`kalven-kurs 
begynte med dekken til alle 
nyfødte kalver i vinterhalvåret i til-
legg til varmelamper. At lavere 
temperatur betyr at kalven må ha 
mer melk og av riktig kvalitet for å 
kompensere er god nok grunn til 
dette tiltaket. På gården har de 

også stålkontroll på råmelkstilde-
lingen. De investerte i Coloquick 
(se bilde neste side) og fryser ned 
råmelk i fra første mål i 4 liters 
plastposer plassert i en kassett. 
All råmelk som fryses ned testet 
med refraktometer og Brixverdien 
noteres på kassetten. Den aller 
beste kvaliteten reserveres til 
 kvigekalvene. Den automatiske 
tiningen til 40 grader tar 20 minut-
ter. Nyfødte kalver som ikke suger 
i seg 4 liter sondefôres. Kua får 
sleike kalven og hvis kua svikter 
vaskes kalven med lunkent vann 
før den tørkes med håndkle. 
 Navlestrengen sprayes med 
Super 7. Kalveboksene nærmest 
gangen brukes alltid til kvige kalver 
for å sikre at de sosialiseres ofte 
når de passerer forbi. 

Kursbevisene troner over vinduet på kontoret inn mot 
fjøset. Og de siste numrene av Buskap til høyre.

Brit-Ellen Bøhn og Ole Anders Hodnungseth sier de slenger seg med på det som 
er av læringsplattformer. Ole Anders mest på grovfôrsiden, mens Brit-Ellen er alte-
tende på alt som kan gi kunnskap om melk- og storfekjøttproduksjon.

Fjøset som ble innviet i april 2020 har 72 liggebåser for ku 
til høyre for fôrbrettet og ungdyr til venstre. Ungdyrdelen 
er delt 50/50 med binger til oksene og liggebåser til kyrne. 
Med avlsopplegget i besetningen har nå burde fordelingen 
heller vært 70/30.
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Ingen tilfeldigheter i 
kalvefôringa
Etter første måltidet på 4 liter får 
kalvene fri tilgang på søtmelk fra 
melkebar fram til nedtrappingen 
begynner ved 4 til 5 uker til 
avvenning ved ca. 8 uker. Enkelte 
kalver drikker 15-20 liter i døgnet, 
men det synes Brit-Ellen og Ole 
Anders er en god investering. 

Melka tilsettes Sprayfo for å få 
optimalisert tørrstoffinnholdet. De 
bruker en kalkulator som Calvex 
har liggende ute på nettet for å 
beregne hvor mye som skal tilset-
tes. Altså ingen tilfeldigheter i kal-
vefôringa!

I kalvekjøkkenet går råmelk fra 
SAC-melkeroboten med dobbelt-
boks rett i egne enkeltbøtter. Søt-
melk til resten av kalvene går på 
egen tank. All melka pasteuriseres 
ved 64 grader før den fôres ut 
med melketaxi med en temperatur 
på 40 grader. Småkalvene får 
også lunkent vann tilsatt litt elek-
trolytter.

Problem med fete sinkyr og 
kviger
Sinkyrne var opprinnelig plassert i 
enden av fjøset, men det viste seg 
vanskelig å styre holdet så lenge 
de sto ved samme fôrbrett som 
melkekua. Løsningen ble å leie et 
tidligere ammekufjøs med lufte-
gård på en annen gård. Nå sen-
des sinkyr og kviger så fort de er 
drektige dit, og det er de sikker på 
skal gi resultater. Riktigere hold og 
mer mosjon skal gi lettere kalvin-
ger, bedre fruktbarhet og økt 
avdrått. 

Vil ha opp avdråtten
Brit-Ellen og Ole Anders har ikke 
vært fornøyd med avdråtten i 
besetningen.
- Vi har skiftet kraftfôrleverandør 
og gått over til Felleskjøpet, og 
bedringen er allerede merkbar. 
Jeg synes vi bør komme opp på 
rundt 10 000 kg, sier Ole Anders. 
– Med høyere ytelse kan vi ha litt 
færre kyr i fjøset og det tror vi vil 
slå positivt ut. 

Fôringen er rundballer som fylles i 
river og deretter over i mikser der 
det tilsettes kraftfôr og vann før 
miksen distribueres i et båndan-
legg. Det lages tre mikser; til mel-
keku, okser og ungdyr/kviger. 

Ole Anders og Brit-Ellen har del-
tatt i grovfôrprogrammet til Tine 
og er skjønt enige om at det var 
lærerikt med bruk av temperatur-
kurver, Atfarm og Eana skifte. Pro-
grammet videreføres også i 2023.

Ole Anders forteller et planen er å 
være litt mer på hugget med høs-
tetidspunkt og gå over til tre slåt-
ter på enda flere skifter. Utfordrin-
gen er at graset skal høstes fra 
170 til 1 000 meter over havet. 
Det gir stor variasjon i tidspunkt 
både for utkjøring av møkk og 
høsting. De bytter forresten en del 
møkk med en annen gård, noe 
som gir mange sparte kilometer 
og høydemeter for begge parter. 

Har du råd til å la være?
Ole Anders og Brit-Ellen har ingen 
planer om å skru ned på kunn-
skapsinnhentingen. 
- Vi må hente ut de marginene vi 
kan, og da trenger vi kunnskap, 
understreker Brit-Ellen. 

For Ole Anders og Brit-Ellen er et 
fysisk kurs over flere dager en del 
av ferien. Det må tilbys både slike 
kurs og digitale kurs. Egne kurs 
for kvinner er det også en del 
kvinner har behov for. 

Når noen lurer på om det er noen 
vits i å gå kurs er Brit-Ellens svar 
både kort og klart: Har du råd til å 
la være?

      Melka tilsettes Sprayfo for å få
optimalisert tørrstoffinnholdet

Med Coloquick fylles en plastpose på 4 liter montert inne i 
en kassett med råmelk for frysing. I skapet nærmest i 
bildet tines råmelka til 40 grader på 20 minutter, da er 
råmelka serveringsklar nesten før kalven er ute. All råmelk 
testes før frysing.

All melk pasteuriseres før den fôres ut med Calvex 
melketaxi.
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Høsten 2020 ble avlen kraftig lagt om. 
Tankegangen bak avlsopplegget er å 
bestille de dyra du ønsker å ha på fjø-
set. Ved å øke levetida på kyrne trenger 
en ikke så mange kviger og kjøttproduk-
sjonen kan øke. Nå har den siste kua 
som er inseminert med konvensjonell 
sæd kalvet og heretter blir det kun 
kjønnsseparert NRF (REDX) og kjøtt-
fesæd. Bruken av kjønnsseparert kjøttfe 
(Beef Y) knipes inn til to forsøk og så får 
det heller bli noen krysningskviger. 

Mer kjøtt og mer ro
Det begynte med å krysse med Blonde, 
Limousine, og nå etter hvert mer Angus. 
Utover bedre økonomi med krysninger, 
opplever Brit-Ellen at det blir mer ro i okse-
bingene med krysninger som er litt dor-
skere enn ren NRF, i tillegg til mye raskere 
tilvekst. Brit-Ellen forteller at hun alltid har 
vært opptatt av avl, og synes det er fasine-
rende med ny teknologi. Siden 2020 har 
alle kvigekalver blitt GS-testet og hun 
synes det er ufattelig spennende. Hun kan 
heller ikke skjønne hva som er vitsen med 
å bruke REDX på noe ei ku eller kvige ikke 
vet hva er. Siden rekrutteringen av melke-
kyr ble omlagt til REDX på de beste dyra, 
ses positiv utvikling i avlsverdiene og ikke 
minst at de dårligste er borte.
- Vi kan ikke klage på økonomien hvis vi 
ikke tar i bruk mulighetene som ligger 
der til raskere avlsframgang og økt 
kjøttproduksjon, slår Brit-Ellen fast. 

Lister gir oversikt
For å holde oversikten i besetningen er 
Brit-Ellen–som veggen på kontoret vit-
ner om – svært glad i lister. Hun kjører 
ut lister fra Kukontrollen og bruker far-
gekoder for å angi kjøttfe, REDX og 
embryo. Dette for å ha kontroll på hvor 
mange kalver som ventes av ulike kjønn 
for få riktig fordeling.

Rekrutteringsprosenten i besetningen 
ligger nå på rundt 40, men målet er å 
komme ned mot 30.
- Vi har verdens friskeste og mest hold-
bare ku i Norge, og da kan vi ikke holde 
på å bytte ut så stor del av besetningen 
hvert år, sier Brit-Ellen. Det er bedre å 
avle frem en krysningsokse til slakt enn 
å bytte ut ei god ku bare fordi man har 
fått ei kvige en egentlig ikke har behov 
for.  Hun har også merket seg at samlet 
avlsverdi er det som i størst grad gir 
indikasjon på holdbarhet. 

Slutt på embryo
Besetningen var også rugebesetning for 
Geno og har fått seks kvigekalver og to 
oksekalver etter embryoinnlegg og venter 
på 10 embryokalver som skal komme. 
Som følge av at Geno konsentrerte 
embryovirksomheten i noen geografiske 

områder falt de utenom, og det synes 
Brit-Ellen var innmari synd. To kviger har 
blitt levert til Geno for embryoskylling og 
den første har kommet tilbake etter endt 
tjeneste. Hun skal kalve i februar.

Brit-Ellen med 4039 Yara som avlsrådgiver Johanna Aglen mener er den fineste i besetningen. 

BARE REDX OG KJØTTFESÆD

Brit-Ellen er glad i lister og på veggen i 
kontoret er det lister for alle oksene på fjøset 
(lista til venstre), fjøsloggen for 2022, fødte 
kalver 2022 (lista i midten) og fjøsloggen for 
2023, venta kalver (lista til høyre). Oransje 
betyr kjøttfekrysning, grønn REDX, rosa 
embryo og lilla elitekvige. Det er også liste for 
kyr som skal insemineres med de samme 
fargekoden. Oransjefargen på listen til venstre 
er illustrerende for satsingen på bruksdyr-
kryssing på en stor del av besetningen.

Spisset avl bærer frukter. Mange pene 
avlsverdier på kvigene født i 2022. Kvigene 
uten avlsverdi er krysninger mellom Lim og 
NRF og vil bli solgt som ammekyr.
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STORFESKOLEN 
- KURS NÅR DET PASSER DEG! 

Storfeskolen er et digitalt kurstilbud innen fruktbarhet og avl, som primært er 
rettet mot deg som er melkeprodusent,  avløser eller landbruksvikar.

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

Storfeskolen gir innsikt og praktiske råd for 

god fruktbarhet og avl, og disse kursene 

kan du ta akkurat når det passer deg! 

Hvert kurs består av en rekke korte foredrag 

med nyttig og praktisk innhold. Det er lagt vekt 

på å illustrere temaene rikelig med videoklipp 

fra fjøsgulvet, bilder og visuelle framstillinger. 

Etter hvert foredrag kommer enkle repetisjons-

oppgaver, og når kurset er gjennomført, får du 

kursbevis. Du kan når som helst høre foredrag 

om igjen om du ønsker det.

Hvert kurs er selvstendig, og du kan fleksi-

belt velge både rekkefølge og antall kurs du 

vil ta. Kursdeltakere som tar minst fire kurs, 

får tittelen Cand.KU™. Når vi har et passe 

antall Cand.KU™-kandidater, inviterer vi til 

en flott dag på Store Ree, med omvisning, 

middag og diplomutdeling!

I løpet av året vil vi sette i gang med over-

settelse av «Brunstkontroll og brunstatferd» 

til litauisk og polsk for å gi mulighet for 

enkel opplæring av gårdsarbeidere fra 

disse landene. 

Brunstkontroll og 

brunstatferd

Brunsttegn 

Registrering 

Hjelpemidler 

 Inseminasjons- tidspunkt 

 Hormonell styring 

 Sædtyper 

Brunst synkron isering

Dette påvirker 

 fruktbarheten.  

Se mulighetene!

Fruktbarhet hos 

ku og okse

Avl for fruktbarhet

Den kritiske perioden 

omkring kalving

Tilrettelegging gjennom 

fôring og miljø

Fôring og fruktbarhet

Kalven

Energibalanse

Holdvurdering

Protein og urea

Mineraler og vitaminer

Fôring og fruktbarhet

Fôring og klima

Fôreffektivitet

Avl i egen besetning og 

økonomisk gevinst av 

avlsarbeidet

Avlsarbeid på NRF

Avlsverdiberegning

Avlstiltak

Avlsarbeid i egen 

 besetning

Genotyping

Geno avlsplan

Reproduksjons-styring 

i egen besetning

Kommer i løpet av 2023

Kurs i Storfeskolen:

Er dette noe  
for deg? Da  

finner du kursene  
i Geno shop  
på geno.no

Kløbørste på plass også i kalvebinge-
ne –  den brukes flittig

Fendere kjøpt for 50 kr på Biltema er enkelt og populært 
aktivitetstilbud til kalvene. Etter at kua har fått sleike kalven 
tas den fra. Brit-Ellen ønsker at de skilles før det oppstår 
sterke bånd og heller at kalvene blir godt sosialiserte. Tid 
brukt på kalvene er en god investering synes hun.

To skohyller fra IKEA satt sammen gir 
fin krakk for veterinærkofferten og med 
avfallssekk rett bak. Både Ole Anders 
og Brit-Ellen skyter av veterinærene på 
Gol. Hensynet til veterinærbetjeningen 
har vært et tungt argument mot å bli 
eierinseminør, enn så lenge.

SMARTE INNKJØP



VÅRKAMPANJE CASTROL 2023
CRB Multi 15W-40      20L - 41,50
CRB Turbomax 10W-40    20L - 49,50
Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9  20L - 59,90
Transmax Agri MP Plus 10W-30 20L - 44,50
Transmax Agri Trans Plus 80W  20L - 47,50
Hyspin AWH-M 32 og 46 HVLP 20L - 34,90

BESKYTT LANDBRUKSUTSTYRET DITT 
SÅ DET VARER EKSTRA LENGE.

It's more than just oil. It's Liquid engineering!

Ta kontakt - 47 96 47 03 / 47 96 47 92 
post@fosen-as.no / www.fosen-as.no

Pris per liter eks.mva / miljøavgift (2,45 pr.l) 
Fri frakt fra 100 liter / under dette 195,- pr.ordre 
Kampanje gjelder i mars 2023 - evt. lagertomt

BESKYTT LANDBRUKSUTSTYRET DITT
SÅ DET VARER EKSTRA LENGE.



AVL

KUA SOM TOPPIDRETTSUTØVER

GENOS INNSATS 
Avlsmål 
Helseegenskapene er lavarvelige, men inkludert i avlsarbeidet i mange tiår, har de bidratt til at NRF-
kua er kjent for god helse. Jurhelse utgjør nå 8 prosent av avlsmålet. 

Arvegrad
Ca. 6 prosent av variasjon i mastitt og 16 prosent av variasjon i celletall kan forklares av 
arv. Celletall har vært inkludert i avlsmålet fra 2013, og vektingen har gitt god respons. 
Siden 2016 har gjennomsnittlig celletall hos NRF-kua gått ned med ca. 15 000, og 
antallet mastitter pr. årsku avtatt med 0,26 prosentpoeng pr. år. 

Utmelkingshastighet
Med melkerobot ønsker mange høy utmelkingshastighet. Høyere hastighet øker 
risiko for lekkasje. Åpne spenekanaler gir både mastittbakterier og miljøbakterier 
store muligheter for å etablere seg i juret og gi celletall og  mastitt, så her er det 
viktig med balanse både i avlsarbeidet sentralt og ute i besetningene.

Sammenheng med andre egenskaper
Arvelig sett har mastitt positiv sammenheng med holdbarhet og celletall, men 
negativ sammenheng med utmelkingshastighet, lekkasje og produksjon. For 
 celletall er den negative sammenhengen med produksjon liten, så etter at celletall 
ble vektlagt mer og mastitt mindre, har NRF-kua fått bedre celletall og mindre 
 mastitt samtidig som produksjonen har økt.  

Avlsplan og oksetilgang
Grunnlaget for gode prestasjoner i neste generasjon legges ved best mulig 
 kombinasjon mellom ku og okse. Geno avlsplan gir mulighet for å vektlegge egenska-
per for besetning og individ, oppdateres kontinuerlig for nye okser og vil snart også 
baseres på innhold i beholder. Innhold i inseminørenes beholdere vil samtidig tilpasses best 
mulig til  avlsplanene i området. 
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DIN INNSATS 
Kalvehelse/tilvekst

Holder kalven seg frisk, har god tilvekst og trives, blir risikoen for at den får mastitt som melkeku 
 mindre. Kalven trenger melk av god kvalitet. Celletallsmelk som kalvefôr, gir økt risiko for kvige-

mastitt. Grunnlaget for gode prestasjoner som ku, legges fra øyeblikket kalven blir født. 

Miljø og immunforsvar 
Mastittrisiko avtar med god hygiene, gunstig fôring, stabilt hold, god balanse mellom 

 liggetid og etetid, lite stress og lite sjukdom. Det betyr egentlig at all jobben du gjør og 
det du har tilrettelagt i fjøset, virker inn på mastittrisiko; alt fra møkkskraping og 
 jurbarbering til dyretetthet og fjøsutforming. Enhver toppidrettsutøver framhever at 
gode hverdagsrutiner ligger bak resultatet. 

Juret
For å sikre at jur og spener har det best mulig, er innstilling og funksjon på melke-
robot/melkeanlegg og melkehygiene avgjørende. Kua gir ganske raskt beskjed med 
uttrukne spenekanaler eller høyere celletall ved avvik. Desinfiserende spenespray kan 
brukes ved problemer med smittsomme mastittbakterier, og smørende, beskyttende 
spenespray kan brukes forebyggende, men spenespray kan ikke løse jurhelsefloker 
alene. Kua bør stå 20 minutter etter melking slik at spenekanalene lukkes ordentlig før 

den legger seg. Både fjøsutforming og fôringsrutiner kan sikre dette. Sommerstid kan 
solbrente eller tørre spener være inngangsport for bakterier, og mye fluer kan bidra til 

mer mastitt. Forebygge mot det! Frustrerende jursår er både vondt og uheldig for friske 
jur, og de kan være vanskelig å bli kvitt. Vask først og behandle for eksempel med grønn 

leire, sinksalve, spray som inneholder kobber, honningsalve, gel som inneholder organiske 
syrer, og sørg for reine klauver og mindre tråte. 

Sette mål, regelmessig oppfølging
Mastitt gir tap både ved direkte utgifter og tapte inntekter, og høyt celletall øker utrangeringsrisiko.  

Sett mål, og ta grep hvis avvikene blir for store. Samarbeide gjerne med veterinæren. Akutt sjukdom må 
 nødvendigvis håndteres når det oppstår, men ofte kan vi se lang tid på forhånd at noe er i gjære. Månedlig 

prøvetaking og oppfølging gir mulighet til å stoppe negativ utvikling hos enkeltdyr. Ta speneprøve av alle dyr med 
celletall over 100 000 ved avsining, og sinbehandle de som fortjener det. Ta prøve av alle som har kraftige celletalls-

økninger i laktasjonen. Det gir utgangspunkt for tiltak for den enkelte kua, men er også et supert verktøy for besetningsstyring. 

KUA SOM TOPPIDRETTSUTØVER

I toppidretten legges alt til rette 
for at utøveren skal oppnå 
 maksimale prestasjoner. 

Teamet rundt utøveren må 
bidra, og  utøveren må trives 
med  oppgaven. Hvis kua er 

utøveren, er Geno og du 
teamet. Felles  innsats er nød-

vendig for å lykkes. Hva gjør vi, 
og hva kan vi gjøre for at kua 

skal prestere best mulig? 
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Anne Hege Hunskaar Tajet
Veterinær/kursansvarlig i Geno
anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no

Tekst og foto

Hva skal til for at kua skal yte maksimalt 
for ulike egenskaper?
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FRÅ DYRLEGENS KVARDAG

Oddfrid Vange 
Bergfjord

Frilansar Buskap
oddf-van@online.no

Tekst og foto

KVAST
Med jamne mellomrom vert eg kontakta av 
bønder fordi ei ku har slutta å eta og mjølke-
mengda har gått ned. Slike kyr treng ofte 
tilsyn av dyrlege, og det kan vera fleire 
årsaker til problemet.

Slik var det også denne 
 gongen, og eg reiste ut for 
å undersøkja ei ku som 

hadde slutta å eta. Ho hadde litt 
feber med temperatur på 39,5 
grader celsius, gjekk med korte 
steg og krum rygg, og eg høyrde 
tydelege stønnelydar etter at ho 
hadde rapa når eg lytta på luft-
røyret. Ho likte heller ikkje når eg 
tok «kvastgrepet» og klaup ho 
over fremre del av ryggen.

Kvast eller skarpt:
Med desse klassiske symptoma, 
følte eg meg ganske sikker på at 
kua hadde ete i seg noko som ligg 
og irriterer og gjer vondt i nett-
magen. Eg la inn magnet og gav 
smertestillande medisin. I nokre 
tilfelle gir eg også antibiotika, men 
ikkje alltid.

Fleire farar 
Kvast er ein sjukdom som rammar 
storfe, og dei får kvast fordi dei et 
skarpe gjenstandar som kan 
 irritera slimhinna i nettmagen, eller 
til og med gå gjennom slimhinna 
og inn i andre organ. Ofte kan det 

bli ein lokal reaksjon med buk-
hinnebetennelse. Viss gjenstan-
den har perforert andre nærlig-
gjande organ som hjarte, lever 
eller lunger, kan det bli betennel-
sar her også. Det er også mange 
nervar i området nær nettmagen 
som mellom anna styrer kontrak-
sjonane i formagane. Ved skade 
på desse nervane, kan dyret bli 
gradvis forstoppa fordi kontrak-
sjonane som driv mageinnhaldet 
gjennom formagane vert forstyrra. 
Slike dyr har dårleg prognose, dei 
vert gradvis tynnare, er ofte fylte i 
buken og mjølkemengda går ned. 

Viser att i kjøtkontrollen
Av og til får ein merknader frå 
 kjøtkontrollen om at slakta dyr har 
spor av gamle betennelsar i 
 brysthinnene, lever eller hjarte, og 
desse anmerkningane kan stamma 
frå ein kvastdiagnose. Det er heller 
ikkje alltid ein merkar at kua har 
ete kvast, for viss det ikkje er så 
alvorleg, kan den skarpe gjenstan-
den løysna av seg sjølv og gå ut av 
fordøyelses systemet, rusta sundt 
eller leggja seg på ein plass der 

den ikkje gir symptom. I motsett 
tilfelle, kan ein skarp gjenstand 
gjera så stor skade at kua stryk 
med eller må avlivast viss det til 
dømes har oppstått alvorleg 
betennelse i hjarte eller lever.

Sluker fôret
Storfe har stive lepar og liten 
moglegheit til å sortera fôr. Dei 
«sluker» i seg maten, og viss det 
er gjenstandar i fôret som ikkje 
bør vera der, er det fort at dyra får 
desse inn i fordøyelsessystemet. 
Viss desse gjenstandane er 
skarpe, slik som streng, spikar 
eller metallboksar, kan dei gjera 
stor skade på dyra. 

Dyrlegen legg ned magnet som skal 
hamna i nettmagen ved mistanke om 
kvast, og viss kua har ete ein 
magnetisk gjenstand, vil den bli trekt 
mot magneten. I dei fleste tilfella går 
dette bra, men ein kan vera så uheldig 
at kua stryk med viss ein skarp 
gjenstand har gjort stor skade.

      Storfe har stive lepar og liten
moglegheit til å sortera fôr



Vi har gjødselvogner som dekker ditt behov
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DET LURE MED JURET

Bakteriene S. aureus, S. 
dysgalactiae, S. uberis og 
S. agalactiae kan gi langva-

rige infeksjoner, alvorlig mastitt og 
smitten kan bygge seg opp i 
besetningen. Kyr som har infek-
sjon med disse kan behandles før 
avsining. Effekten av behandling 
er ofte bedre enn i laktasjonen og 
vi unngår tilbakeholdelse av melk.

Marit Smistad
Stipendiat Tine 

Mastittlaboratoriet
marit.smistad@tine.no 

Håvard Nørstebø
Spesialrådgiver  
Tine Rådgiving

havard.norstebo@tine.no

Godt jur er en strategi som handler om å fange opp og redusere 
forekomsten av de bakteriene som har størst konsekvenser for 
jurhelsa og melkekvaliteten. Godt Jur er å bruke speneprøver, 
 sinbehandling og utrangering i rett kombinasjon for besetningen.

GODT JUR  
– HVA BETYR DET?

Målet med sinbehandling er:
1)  å hindre at infeksjonen utvikler seg til en synlig jurbetennelse for denne kua
2)  å hindre at denne kua overfører bakteriene til andre kyr i besetningen.

Med riktig bruk av sinbehandling forventes færre synlige jurbetennelser i lak-
tasjonen, redusert kostnad til behandling og redusert antibiotikabruk totalt. 

GODT JUR I PRAKSIS
Godt Jur anbefaler 3  faste beslutnings-
punkter for hver ku og hver laktasjon:
1.  Før avsining: Har kua infeksjon i juret?  
2.  Før sinbehandling: Er det sannsynlig at 

behandling har effekt?
3.  Før inseminering: Basert på jurhelsehisto-

rikken – bør denne kua få en ny laktasjon?

Beslutningspunkt 1:  
Før avsining
Ta ut speneprøver ca. to uker før planlagt avsining. Bruk celletallet 
som hjelp til å bestemme hvilke kyr som trenger prøve. Kyr med 
stabilt lavt celletall har sjelden infeksjoner som trenger behandling. 
Kukontrollen har tatt hensyn til dette ved å beregne geometrisk 
middel celletall for de siste tre analysene. Kyr med geometrisk 
 middel over 100 000 ved siste prøveuttak før avsining bør prøve-
tas. Er celletallet over ca. 600 000 er prognosen dårlig og kua bør 
vurderes utrangert i løpet av neste laktasjon. Det kan likevel være 
nyttig å vite hvilken bakterie som forårsaket celletallet for å holde 
oversikt over hvilke mastittbakterier som finnes i besetningen.

Celletallsmåler i mjølkeroboten kan også brukes, men framgangs-
måter og grenseverdier er ikke så godt utprøvd. Daglig celle-
tallsmåling 1-2 uker før planlagt speneprøveuttak, kombinert med 
målinger fra laktasjonen gir et godt grunnlag. En kan for eksempel 
ta utgangspunkt i samme grenseverdi som Kukontrollen og justere 
etter hvert. Konsekvensen av å justere utplukkskriteriene er i 
hovedsak at antall speneprøver endrer seg. Er det mange 
 prøvesvar uten bakteriefunn og god kontroll på tankcelletallet kan 
en heve grenseverdien noe.
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Lite sannsynlig med infeksjon
Ingen tiltak – ny laktasjon

Celletall før avsining

S.aureus, S. dysgalactiae,  
S.agalactiae, S.uberis

Ny vurdering før 
inseminering

Ingen tiltak 
– ny laktasjon

Ny laktasjon

Negativ
Andre bakterier

Speneprøve

1

2
3

  Dårlig prognose

     Utrangering

God prognose

Sintidsterapi
Helsekortkode 310

😊

🙁

🙁

Figur. Godt Jur

Beslutningspunkt 2:  
Når forventes god effekt av sinbehandling?
Prognosen vurderes ut fra celletall, behandlinger og hvordan juret 
og spenene ser ut og føles. Dette er ingen eksakt vitenskap, men 
vi bruker tilgjengelig informasjon for å gjøre en helhetsvurdering.

Bakterier har ulik evne til å lage høye celletall. Streptokokkinfeksjoner 
gir ofte høyere celletall enn S. aureus. Prognosen er dårligere hvis 
det er knuter i jurvevet eller juret er skjevt. Frynsete, fortykka spene-
spisser og lekkasje er et dårlige tegn. Hvis kua har hatt klinisk jur-
betennelse i en kjertel og kjertelen fortsatt har samme bakterie ved 
avsining, er det lite sannsynlig at sinbehandling vil ha god effekt.

Å ta en beslutning om at kua bør utrangeres betyr ikke at en må 
ringe slakteriet samme dag. Utranger på et gunstig tidspunkt i 
neste laktasjon. For mange besetninger vil det mest gunstige ut fra 
økonomiske hensyn være noen måneder ut i neste laktasjon. 

Beslutningspunkt 3:  
Før inseminering
Det går gjerne ca. fire måneder fra avsining til 
inseminering, og mye kan ha skjedd.  Se på 
informasjon om celletall og behandlinger i 
tidsrommet og vurder om kua bør utrangeres 
eller er god for en laktasjon til.
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Fra registreringer i Kukontrol-
len, vet vi at de aller fleste 
sykdomsregistreringer hos 

kalver gjelder luftvegssjukdom, 
diaré og leddbetennelser. Dette er 
sjukdommer som alle påvirker 
kalvens velferd. Dessverre vet vi 
også at både dødelighet og sjuk-
domsbehandlinger på kalv har økt 
de siste årene. 

Veterinæren bør ha tilgang 
til besetningens data 
Dyrevelferdsindikatoren (DVI) for 
kalv i Kukontrollen beregner en 
poengscore i den enkelte beset-
ning, basert på nasjonal gjennom-
snittsverdi for dødelighet og antall 
sjukdomsbehandlinger. Her er det 

viktig å huske at enkelthendelser 
kan gi betydelig utslag, spesielt i 
mindre besetninger. 

I forkant av DVP-besøket er det 
ønskelig at veterinæren har tilgang 
til besetningens data. Det skal ikke 
settes avvik på grunnlag av disse 
dataene, men det er ønskelig at 
veterinær har oversikt over siste 
års resultater for å kunne avdekke 
områder i drifta med forbedrings-
potensial. For eksempel vil en 
kombinasjon av høg dødelighet og 
lavt antall sjukdomsbehandlinger 
være noe som bør følges opp. 
Indikatoren er viktig fordi den gir 
mulighet til å avdekke sjukdom 
som ikke følges opp godt nok.

Vurdering av kalvehelse i 
fjøsbesøket
Den friske kalven har god appetitt 
og tilvekst. Pelsen er blank og 
glansfull, og kalven har overskudd 
til lek og utforskende atferd. 

I DVP for storfe er klinisk sjukdom hos kalver 
én av indikatorene som skal vurderes. Godt 
kalveoppdrett er en forutsetning for god 
kalvevelferd og produksjon. 

DYREVELFERDDYREVELFERD

Serie om velferdsindikatorene som vurderes  
i dyrevelferdsprogram-besøket

Annie Haavemoen
Spesialveterinær  

HT Storfe/Animalia
a.haavemoen@animalia.no 

Åse Margrethe Sogstad
Spesialveterinær  

HT Storfe/Animalia
 ase.sogstad@animalia.no

SJUKDOM 
HOS KALV

Godt muskelsatt og blank kalverygg. 
Foto: Erling Surnflødt

Den friske kalven er glatt i hårlaget og nysgjerrig på 
omgivelsene. Foto: Erling Surnflødt

Avføringsprøver er viktig for å kartlegge 
tarmsjukdom. Foto: Annie Haavemoen
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Den sjuke kalven er nedstemt, 
slapp, ligger mye og virker 
 uinteressert i omgivelsene. De 
fleste kalvesjukdommer gir 
 nedsatt appetitt, og kalver blir 
raskt dehydrerte. Hengende ører, 
innsunkne øyne, tilgriset bakpart, 
hoste, avmagring og bustete 
 hårlag er symptomer som raskt 
kan inntreffe hos den sjuke 
 kalven. Det er viktig å huske på at 
enhver sjukdom er forbundet med 
smerte og ubehag i en eller annen 
grad. Det er derfor svært viktig å 
komme i gang med riktig behand-
ling av den sjuke kalven så tidlig 
som mulig. Også fordi rask innsatt 
behandling vil øke mulighetene for 
helbred. 

Score 1-3
I DVP oppnås score 1 når alle 
 kalvene er frie for tydelige tegn på 
sjukdom, eller sjuke kalver alle-
rede er under behandling/utred-
ning på grunn av sjukdom. Score 
2 (bør forbedres) skal settes når 
det observeres enkelte kalver med 
milde kliniske tegn på sjukdom. 
Score 3 og avvik gis når flere 
 kalver har kliniske tegn på sjuk-
dom eller enkeltdyr har alvorlige 
tegn på sjukdom uten å være 
under behandling/utredning.

I tillegg til å vurdere helsetil-
stand en på kalvene, gjelder også 
de andre indikatorene for denne 
dyregruppen. Her inngår frykt-

atferd, kvalitet på liggeplass, 
 reinhet, hold, vanntilgang og sår/
skader. 

Hvordan unngå sjuke 
kalver?
Å forebygge sjukdom er noe av 
det viktigste arbeidet som konti-
nuerlig gjøres i et fjøs, og er mye 
mer hensiktsmessig enn å 
behandle sjukdom. Likevel vil de 
fleste oppleve sjukdom i større 
eller mindre grad. Da er det viktig 
å være observant, og sette i gang 
riktig behandling så tidlig som 
mulig. 

De aller fleste kalver som 
registreres som dødfødte, er i live 
når kalvinga starter. Det er derfor 
av stor betydning at det legges til 
rette for ei vellykka kalving, med 
riktig bruk av kalvingsbinge og 
hyppig tilsyn av den kalvende 
kua. Gode rutiner rundt kalving 
ble omtalt i forrige nummer av 
Buskap. 

Luftig kalveoppstalling kan gjøre underverker for kalvehelsa. 
Foto: Annie Haavemoen

Avhorne bare friske kalver (ikke enhjørninger). 
Foto: Annie Haavemoen
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i dyrevelferdsprogram-besøket

Den nyfødte kalven trenger rask til-
gang på råmjølk av god kvalitet, en 
tørr, lun og rein liggeplass. Tidlig 
tildeling av vann, kraftfôr og godt 
grovfôr har stor betydning for at 
kalven blir en velfungerende 
drøvtygger. Videre anbefales det at 
kalver oppstalles parvis eller i min-
dre grupper fra tidlig alder, da tidlig 
samvær med jevnaldrende gir mer 
robuste og sosialiserte kalver. 

Oppfølging av den sjuke 
kalven
Når uhellet er ute, er det viktig å 
sette inn tiltak raskt. Ofte trenger 
sjuke kalver tilsyn av veterinær, 
men det er også en del man kan 

gjøre selv. Det første man bør 
tenke på om man har en pjusk kalv 
med begynnende hoste eller diaré, 
er å isolere den fra andre kalver for 
å unngå smitte. Da er det også 
enklere å følge med på at kalven 
drikker det den skal. Mange kalver 
kunne vært reddet av rett væske-
behandling. En kalv som viser tegn 
på dehydrering, trenger dobbelt så 
mye væske som en frisk kalv. Den 
bør få væske med elektrolytter et 
par ganger daglig, i tillegg til mel-
kerasjonen sin. Melka er nødven-
dig for å få i kalven næring, og bør 
som hovedregel ikke fjernes. Det 
finnes en rekke produkter på mar-
kedet som kan stabilisere trøblete 

kalvemager. Kullprodukter kan 
være hensiktsmessig i én eller flere 
dager hos kalver som har diaré. I 
en del tilfeller er det nødvendig at 
veterinær gir intravenøs væskebe-
handling. Dette kan gjøre under-
verker!

Hvem kan hjelpe?
En grundig gjennomgang av de 
fleste aspekter ved kalveoppdret-
tet fra 0-3 måneder er gitt i Tines 
oppdaterte kalvehelsebrosjyre: gå 
inn på medlem.tine.no -> søk på 
godt kalveoppdrett. Denne anbe-
faler vi på det sterkeste å lese!

Ved utfordringer med høg døde-
lighet og/eller sjukdomsfrekvens 
på kalv, er det viktig å ta grep for 
å forebygge. Årsaken kan være 
sammensatt, og ofte er det hen-
siktsmessig å gjøre undersøkelser 
av både rutiner, miljø og eventuelt 
ta prøver av sjuke kalver for å 
finne ut om det er spesifikke 
 bakterier, virus eller parasitter som 
er forårsaker sjukdom. Ta kontakt 
med praktiserende veterinær, 
 rådgiver eller Helsetjenesten for 
storfe ved behov. Erfaringsutveks-
ling med kolleger er også nyttig. 

TIPS FOR GOD KALVEHELSE
•  Jobb systematisk, ha en plan for kalvestellet
•  Skriv med beskjeder og merknader om symptomer, behandling 

og så videre på ei tavle
•  Ha gode råmjølksrutiner, nedfrosset råmjølk kan redde liv
•  Følg med på at kalven drikker rasjonen sin
•  Sørg for tørr, lun og mjuk liggeplass
•  Vær oppmerksom på symptomer (hoste, løs avføring, nedsatt aktivitet)
•  Isoler den sjuke kalven, den kan smitte andre
•  Unngå å avhorne sjuke kalver
•  Sett inn tiltak så tidlig som mulig når det er nødvendig - ikke vent og se

Kalvegjemme foran liggebåsen gir høg 
trivsel. Foto Annie Haavemoen

Utendørs oppstalling av småkalv. Foto: Annie Haavemoen
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Det snakkes mye om hvor viktig det er å bygge fleksibelt når en først 
skal bygge. Utfordringen er imidlertid at når alt det utstyret som skal 
gi denne fleksibiliteten er på plass, så er planene gjerne så kostbare 
at det konkluderes med at det ikke er lønnsomt å bygge.

BYGG FLEKSIBELT

ØKONOMI

Jakten på fleksibilitet kan rett 
og slett gjøre at inngangs-
billetten blir så dyr at prosjektet 

ikke greier å «bære» den i den 
 første tida etter utbygging. En 
logisk løsning som vi ser at 
mange tenker eller velger når 
 prosjektet er for dyrt, er å jobbe 
mer utenom gården for å hente 
inn frisk kapital slik at man kan få 
finansiert det fleksible fjøset. Jeg 
ønsker imidlertid å strekke litt i 
begrepet fleksibilitet, for gir det 
fleksibilitet i drifta når du kanskje 
må jobbe et ekstra årsverk 
utenom gården for å finansiere 
fjøset? Vi ser også litt nærmere på 
noen alternative løsninger for å få 
til omlegging til løsdrift ved å ta 
tida litt mer til hjelp. En får kanskje 
ikke på plass alle drømmene sine i 
første omgang, men med god 
planlegging lar det seg ordne etter 
hvert – og en kan til og med tjene 
penger underveis samtidig som 
en tar kontroll over kapitalkostna-
dene.

Fleksibilitet
«Fleksibilitet» er et vidt begrep, 
og kan oppnås på mange måter. 
Fleksibilitet i øvrig næringsliv 
 tolkes ofte som at man kan velge 
når man kommer og går fra jobb, 
en får muligheten til å jobbe 
 hjemmefra, en kan jobbe på hel- 
eller deltid, samt ha muligheten til 
å jobbe seg opp mange fridager 
som man kan ta ut i lengre fripe-
rioder. Det er viktig å være klar 

over at de aller fleste også i øvrig 
næringsliv opplever mindre 
 fleksibilitet i sitt arbeidsforhold 
enn det de ønsker seg. Ulike 
 personer legger også ulikt inn-
hold inn i begrepet. Det er derfor 
fort gjort å snakke forbi hver-
andre i dialogen. Når selgeren 
sier at du blir så  fleksibel med ny 
teknikk at du kan være med unga 
på fotballtrening hver kveld, så 
betyr ikke dette at du nødvendig-
vis sparer arbeidstid. Fleksibilite-
ten betyr kanskje bare at du må 
gjøre ferdig stellet etter fotball-
treninga? Fleksibilitet og tids-
besparelse er derfor to helt for-
skjellige ting.

Flere former for fleksibilitet
En annen form for fleksibilitet kan 
være at du ikke er så opptatt av 
om arbeidsdagen blir litt lang, 
bare du har mulighet til for 
eksempel å «rømme» til Syden 
to-tre uker hver vinter. Da kreves 
det gjerne et driftsopplegg som 
gir deg økonomi til et slikt valg. 
Det vil også være en fordel at 
mekaniseringen er enkel slik at 
opplæring av avløser skjer på en 
grei måte.  
En tredje variant av fleksibilitet, 
ligger i valg som går mer på livs-
situasjon. Det er ikke alle som 
bygger løsdriftsfjøs som er like 
overbevist om at dette skal jeg 
drive med resten av livet. For 
denne personen vil en form for 
fleksibilitet som tillater at du kan 

avslutte som mjølkeprodusent – 
uten å sitte igjen med en kjempe-
gjeld, være det som forstås med 
fleksibilitet. 
Fleksibilitet er derfor et ganske 
relativt begrep, og det er viktig å 
gjøre seg opp en mening om på 
hvilken måte en selv ønsker 
 fleksibilitet i sitt driftsopplegg. 
Det  finnes heller ingen øvre 
grense for hvor dyrt et fjøs-
prosjekt kan bli, det er derfor av 
største viktighet å definere sine 
ønsker om fleksibilitet innenfor 
en kostnadsramme som gir et 
overskudd i drifta.

Ulike alternativer
Denne artikkelen ser på hva som 
skjer dersom en er villig til å være 
fleksibel på hvor fort innendørs-
mekaniseringen må på plass etter 
nybygging på ulike måter. Alle 
alternativene i tabellen tar 
utgangspunkt i nybygging for ei 
mjølkekvote på 180 000 liter. 
Dette er valgt fordi det represen-
terer et driftsomfang som er aktu-
elt for mange i dag (ca. 30 000 
liter over gjennomsnittet for dem 
som er i båsfjøs per i dag). Inn-
tekter, kostnader og tilskudd er 
likt per dyr i regnestykket. Effektiv 
rente er satt til 6 prosent, og til-
bakebetalingstid er 23 år. For 
AMS (melkerobot) er det regnet et 
strømforbruk som er 30 000 kr 
høyere per år enn for en mjølke-
stall pluss årlig service på 50 000 
kr mer enn for mjølkestallen. For 
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fullfôr er det tatt med 30 000 kr 
ekstra for økte driftskostnader. 
Det ligger inne 300 000 kr i årlig 
privatforbruk, samt at renter og 
avdrag inngår i kostnadene før 
overskudd beregnes. Overskuddet 
er derfor disponibelt til øvrige 
investeringer eller for eksempel 
mer fritid. 

For alle alternativene bygges det 
nytt bygg til mjølkekuene, men en 
benytter eksisterende bygg til 
ungdyra i alternativ 1 til 5. Tabellen 
har ikke med kostnader for sein-
ere oppgraderinger, og alternati-
vene er derfor ikke helt sammen-
liknbare. Oppsettet er likevel 
 interessant fordi fokus er på den 
største kostnadstoppen en får i de 
ulike alternativene, og det er 
denne som er kritisk for både 
lønnsomhet og fleksibilitet.

Ulike alternativer gir ulik 
fleksibilitet
Alternativ 1 er den typiske «gjør 
det sjøl»-bonden som ønsker å 
bygge et enkelt fjøs med mye 
egeninnsats. Dette er det alterna-
tivet som genererer det største 
overskuddet per år, men hvor 
arbeidsbelastningen de første to 
årene vil være svært stor, type 

«døgnet-rundt» for minst to 
 personer. Etter en intens bygge-
periode vil imidlertid økonomien 
fort bedre seg, slik at en seinere 
kan oppgradere mekaniseringen 
på mjølk og fôr bit for bit når 
 økonomien tillater det. Kostnader 
for denne oppgraderingen er ikke 
tatt med, men er heller ikke kritisk 
på samme måte som når store 
imek-kostnader kommer på 
 toppen av kostnadene til selve 
bygget. Etter byggeperioden har 
bonden 72 000 kr mer i året, 
 sammenliknet med alternativ 2, til 
for eksempel innleie av avløser 
ved ferie. Om kostnaden for 
 avløser settes til 400 kr/time, gir 
dette altså fleksibilitet i form av 24 
ekstra fridager hvert år – etter en 
hektisk byggeperiode.

Nytt melkekufjøs uten robot
Alternativ 2 utgjør sammen-
likningsgrunnlaget for de andre 
løsningene. Her bygges det et 
nytt bygg for mjølkekua som 
 tilbygg til eksisterende bygg. Det 
eksisterende bygget benyttes til 
ungdyra. Mekaniseringen holdes 
enkel, men funksjonell. Det mon-
teres inn en brukt mjølkestall og 
fôringen skjer med en enkel brukt 
river og hjulgrabb. Grunntanken er 

at det skal inn mjølkerobot (AMS) 
og mer avansert fôringsmekanise-
ring når økonomien tillater det, 
men nå i første omgang er 
 poenget å få til et nytt fjøs med et 
så lavt kapitalutlegg som mulig – 
uten masse egeninnsats. Alterna-
tivet genererer 172 000 kr i over-
skudd for andre investeringer. 
Fôringen er enkel, men  relativt 
rasjonell. En må imidlertid innom 
fjøset morgen og kveld for å 
«trykke på knappene» ved utfôr-
ing. Mjølkinga skjer i en enkel 
mjølkestall, slik at en også må 
møte opp for å mjølke  morgen og 
kveld. Løsningen er dermed 
 mindre fleksibel på når ulike 
arbeidsoppgaver må ut  føres, men 
likevel ikke blottet for fleksibilitet 
gjennom døgnet. Dyra kan være 
ganske fleksible, og økonomien vil 
også være såpass romslig at av -
løser kan hyres inn ved behov. Det 
ligger også en fleksibilitet i at 
 bygget er reist av entreprenør, slik 
at bonden kan ha fokuset på dag-
lig drift fra dag 1. Ved normalt god 
drift vil det også ligge en fleksibili-
tet i at  bygget er helt nedbetalt på 
12-13 år (forutsatt at kvota selges 
for 18 kr/liter). Bonden kan der-
med avslutte produksjonen 
 dersom ulike forhold, for eksem-

Tabell. Ulike alternativer for fjøsprosjekt til kvote på 180 000 liter.

Referanse Alt. 1 Alt. 2 Alt 3. Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 Alt. 7

Egen kvote (liter) 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000

Leid kvote (liter) 0 0 0 0 0 0 60 000 til 
1 kr/liter

Nybygg 30 kyr Nybygg 30 kyr Nybygg 30 kyr Nybygg 30 kyr Nybygg 30 kyr Nybygg 30 kyr Nybygg 45 kyr

Mjølking Brukt stall Brukt stall Brukt AMS Ny AMS Ny AMS Ny AMS Ny AMS

Fôring Brukt river Brukt river Brukt river Brukt river Fullfôr Fullfôr Fullfôr

Ungdyr Eksisterende 
bygg

Eksisterende 
bygg

Eksisterende 
bygg

Eksisterende 
bygg

Eksisterende 
bygg

Nybygg Nybygg

Investerings-
kostnad 
(millioner)

5,0 6,0 6,7 7,5 8,5 11 14

Kr/kg kvote 27,8 33,3 37,2 41,7 47,2 61 58,3

Overskudd 
(kroner)

244 000 172 000 40 000 -20 000 -122 000 -305 000 -402 000

Timer «ute» 
sammenlignet 
alt. 2

Egeninnsats 
bygging

0 377 549 840 1363 1640
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pel helse, skulle tilsi det – uten å 
sitte igjen med masse gjeld. 
Utskifting til mjølkerobot kan 
antakeligvis skje etter 5-6 år. I 
mellomtida har arbeidsmiljøet fått 
et løft på grunn av overgangen fra 
mjølking i båsfjøs til mjølking i en 
mjølkestall.

Brukt robot
Alternativ 3 er likt det forrige, 
bortsett fra at det satses på 
 mjølkerobot fra starten av. Det er 
en brukt robot for å holde investe-
ringskostnaden nede. Løsningen 
gir nok en større fleksibilitet i det 
daglige, men genererer et årlig 
overskudd som er 132 000 kr 
mindre enn alternativ 2. Om en 
stiller samme krav til lønnsomhet 
som for alternativ 2, betyr det at 
en må jobbe 377 timer til 350 kr/
time utenom gården hvert eneste 
år for å finansiere denne økte 
 fleksibiliteten. Dersom man har 
utstyr som egner seg for det, kan 
for eksempel leiekjøring dekke 
denne differansen. Mye leiekjøring 
er typisk sesongarbeid, det vil si 
at alle disse timene da skal gjen-
nomføres i løpet av en periode på 
to til tre måneder. Det betyr at du 
vil få tilført over 4 timer jobb hver 
dag i denne sesongen – på 
 toppen av daglig stell og gjerne 
sesongjobbing for seg sjøl også. 
Fordeles timene over et normalt 
arbeidsår, utgjør det 1 time og 40 
minutter per dag, eller tilsvarende 
22 prosent stilling.

Ny robot
Alternativ 4 er likt alternativ 3, 
bortsett fra at mjølkeroboten er 
ny. Årlig overskudd er nå redusert 
med 192 000 kr i forhold til refe-
ransen, og en står igjen uten noe 
bidrag fra mjølkeproduksjonen til 
andre investeringer eller vedlike-
hold. For å oppnå samme over-
skudd som alternativ 2, må en nå 
jobbe 549 timer i året utenom 

 gården. Dette tilsvarer nesten 2,5 
timer per arbeidsdag (33 prosent 
stilling) – året rundt. Ny robot er 
imidlertid driftssikker og i fjøset 
har kanskje også brunstvarsling 
kommet på plass slik at det ikke 
får så stor konsekvens at du er 
ute på jobb? Nå er imidlertid over-
skuddet for ekstra ferie og av -
løsing borte – eller det må tas på 
bekostning av annet privatforbruk. 
En kommer fort i en situasjon der 
en må prioritere fritid mot mat, 
klær og ny bil.

Ny robot og nytt fullfôranlegg
I alternativ 5 dras det på med nytt 
fullfôranlegg også fra dag 1 – på 
toppen av kostnadene vi kjenner 
fra forrige alternativ. Nå genereres 
det et negativt overskudd som vil 
si at det spises av privatforbruk 
og fremtidige investeringsmulig-
heter. For å få samme overskudd 
som alternativ 2, må en nå jobbe 
840 timer i året utenom gården. 
Om ikke ektefellen har hatt jobb 
utenom gården fra før, så skjer i 
hvert fall det nå. Det er nå snakk 
om en halv stilling ute i en godt 
lønnet jobb for å få samme over-
skudd som referansen vår. Om 
partneren forsvinner ut av fjøset, 

vil det også ha klare konsekven-
ser for fleksibiliteten i drift og 
hvordan arbeidsoppgaver på 
 gården kan eller nå må utføres.

Pluss nytt for ungdyra
I alternativ 6 er det bygd nytt også 
for ungdyra. Det er ikke trukket fra 
innspart arbeid eller lagt til økte 
inntekter for bedret tilvekst på 
grunn av nytt og rasjonelt ungdyr-
fjøs, men mange sliter også med 
å hente ut disse fordelene – i hvert 
fall fra dag 1. Nå koster fleksibili-
teten deg nesten en halv million 
mer i året enn alternativ 2, eller til-
svarende at du må jobbe utenfor 
gården i en 80 prosent stilling. 
Lønna for årsverket ute er satt til 
600 000 kr. Dette er nesten  
100 000 kr mer enn medianinn-
tekten i Norge, altså det folk flest 
tjener. Dette er typisk 
kompetanse krevende stillinger – 
kanskje en må bruke tid på 
kompetanse heving og sertifisering 
for «ute-jobben» også?

Pluss leid kvote
I det siste alternativet er det leid 
inn 60 000 liter kvote til en pris på 
1 kr per liter. Det bygges nytt for 
45 kyr, samt for ungdyr. Totalkost-
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Figur. Illustrasjon av sammenhengen mellom overskudd i kroner (etter 
uttak av privatforbruk og dekking av faste og variable kostnader) og 
investeringens størrelse i millioner kroner (vannrett akse). Større 
maksimal-beløp for investering gir mindre overskudd.
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naden er økt til 14 millioner kr. 
Fjøset i seg sjøl er svært fleksibelt 
og moderne, men høye kapital-
kostnader gjør at bonden sitter 
igjen med 574 000 kr mindre per 
år sammenliknet med alternativ 2, 
samt økt arbeidsbelastning. Med 
en slik investering på dette kvote-
grunnlaget, forsvinner i praksis 
også hele bidraget til familiens 
privatforbruk. Skal bonden sjøl 
skaffe penger tilsvarende differan-
sen til alternativ 2, må han nå ut i 
full jobb – i tillegg til fjøsjobben. 
Da har det blitt en fleksibilitet som 
ikke bare går ut over muligheten 
for å bli med unga på fotballtre-
ning, men også noe som truer 
nattesøvnen. På grunn av økt 
 produksjonsvolum må en også 
skaffe mer leiejord og kanskje 
også modernisere maskinparken 
for å takle dette økte volumet.

Sett ei tydelig kostnads-
grense tilpasset 
 situasjonen på gården
Lærdommen en kan dra av dette 
regneeksemplet, er at en ikke bare 
kan sette opp ei liste med alt en har 
lyst på med håp om størst mulig 
 fleksibilitet. Fleksibilitet er i praksis en 
sekundær egenskap som en først 
kan begynne å tenke på når lønn-
somheten i prosjektet er god i bun-
nen. For å oppnå god lønnsomhet, er 
nøkkelen å sette ei tydelig kostnads-
grense for maksimalt investeringsbe-
løp tilpasset situasjonen på gården. 
Kostnadsgrensa en regner ut for 
eksempel i en driftsplan må bygge 
på mjølk- og kjøttproduksjonen i seg 
sjøl. Om en begynner å legge inn 
eksterne inntekter for å heve  kost- 
nadsgrensa, må en virkelig spørre 
seg hvorfor. Er det for å få «råd» til 
mer av det «fleksible» utstyret? 

Basert på kostnadsgrensa må en 
deretter få på plass en fremtidsret-
tet planløsning, men som mekani-
seres nøkternt ved oppstart. Dette 
gjøres for å få ned den store inves-
teringstoppen med påfølgende 
høye kapitalkostnader som en 
ellers vil få. Deretter oppgraderes 
de tekniske løsningene over tid. 
Om alt dette er planlagt i forkant, 
blir den økonomiske  fleksibiliteten 
god, og det er heller ingen stor 
jobb å gjennomføre planen – trinn 
for trinn – fordi  prosjektet er plan-
lagt med mål om økonomisk hand-
lefrihet. Det er antakeligvis dette 
som gir deg akkurat den formen 
for fleksibilitet du ønsker deg?

HMV stripespreder

Vi er totalleverandør av slepeslangeutstyr
Kontakt din forhandler eller oss for nærmere opplysninger!

Buskap_Layout 1  03.02.2022  13:22  Side 1

Bildene på neste side viser et 
eksempel på hva slags type fjøs 
denne artikkelen bygger på
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Hans Erik Kolden har 240 000 liter i kvote. Han har bygd på mjølkekuavdeling 
med mjølkerobot i vinkel til gamlefjøset. 

Eksisterende bygg ominnredes til ungdyr.

PÅBYGG AV EKSISTERENDE FJØS
Alle bildene er fra fjøset hos Hans Erik Kolden i Lom som har bygd et nytt tilbygg 
til mjølkekua, og så skal eksisterende bygg ominnredes til ungdyr.

Ta vare på jorda, dyra og framtida
Felleskjøpet Agri: Tlf.: 72 50 50 50  www.felleskjopet.no/i-mek

FeedProcessor

Kuhn FeedMixerK2 EasyFeed EasyBedding

Løsninger for håndtering 
 av grovfôr og kraftfôr
– som kan tilpasses din drift
Vi tilbyr et bredt utvalg av ulike produkter for tildeling av grovfôr og kraftfôr til alle produksjons-
former. Vi kan derfor hjelpe deg å finne løsninger som er tilpasset din drift og ditt fjøs. For mer 
informasjon kontakt din lokale salgskonsulent for innendørsmekanisering eller sjekk ut QR-koden.
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Ola Stene
Fagleder storfe

Felleskjøpet  
Rogaland Agder
ola.stene@fkra.no

Øystein Haga Kaldahl
Fagsjef Drøv

Felleskjøpet Agri
oysten.haga.kaldahl@

felleskjopet.no

Linda Karlsson
Utviklingssjef drøvtyggerfôr

 Felleskjøpet Fôrutvikling
linda.karlsson@fkf.no

Redusert proteininnhold i kraftfôret tilpasset innholdet i grovfôret vil 
spare kostnader uten at det går ut over mjølkeproduksjonen.

GODT GROVFÔR 
SKAL LØNNE SEG

FÔR

Bedre oversikt over grovfôr-
kvaliteten, ulik gjødslings-
praksis og store endringer i 

råvarekostnader er bakgrunnen 
for at Felleskjøpet fornyer kraftfôr-
sortimentet til mjølkekyr. De nye 
tilrådningene er bedre tilpasset 
dagens grovfôrkvalitet. Vi ser 
muligheter for å redusere inngan-
gen av protein i kraftfôr avhengig 
av proteinnivå i grovfôr, og samti-
dig oppnå minst like godt resultat 
i mjølkeproduksjonen 

Lågere kostnader til kraftfôr
En trend i landbruket er økt krav til 
råvaresammensetning, presisjons-
fôring og optimalisering samtidig 

som produksjonsresultater opp-
rettholdes eller forbedres. Ster-
kere søkelys på grovfôrproduk-
sjon til drøvtyggere de siste årene, 
og bedre datagrunnlag fra grov-
fôranalyser viser tydelig potensial 
for høgere norskandel i den totale 
rasjonen til drøvtyggere. Da med 
økt andel av energi og protein fra 
grovfôret. Dette kommer bonden 
til gode med mulighet for lågere 
fôrkostnader på kraftfôr – både i 
form av fôring med lågere kraft-
fôrandel og med ulik sammenset-
ning av kraftfôret. Med gode erfa-
ringer fra praktiske tester og fag-
lige vurderinger ønsker Felleskjø-
pet å utnytte dette potensialet. 

Endret gjødslingspraksis
De siste 18 måneder har vi sett en 
formidabel prisøkning på gjødsel. 
Det har ført til at mange har valgt 
å endre gjødslingspraksis eller 
blitt nødt til å redusere mengden 
mineralgjødsel. Flere har investert 
i utstyr for presisjonsgjødsling 
eller leier inn entreprenører med 
slikt utstyr. Andre har gjødslet 
mindre eller prioritert de ulike skif-
tene annerledes for å få mest 
mulig igjen for innkjøpt gjødsel. Ut 
fra oversikt over innsendte grov-
fôrprøver ser vi i større grad enn 
før en stor spredning i grovfôrkva-
litet og særlig på innhold av pro-
tein i grovfôret. 

Bruk av to kraftfôrslag vil bidra til å øke andelen av norskkorn i  kraftfôret til mjølkekua. Foto: Anne Linn Olsen.
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Utnyttelse av godt grovfôr
God gjæringskvalitet (lågt innhold 
av syrer) i grovfôret kjennetegnes 
ved at en har lite nedbrytning av 
sukker og protein i gjæringsfasen. 
Rask og effektiv fortørking (> 30 
prosent TS), bruk av ensilerings-
midler og nok lag plast for å 
unngå innslipp av luft er viktige 
faktorer. Grovfôr med god gjæ-
ringskvalitet har et høgere AAT-
nivå enn sterkere gjæret grovfôr. 
Dette kan utnyttes i fôringa ved at 
en kan bruke kraftfôr med lågere 
AAT-nivå, noe som ofte er et rime-
ligere kraftfôr. Bra for lommeboka 
og bra for resultatet i fjøset.

Norsk korn – den viktigste 
råvaren
Norsk korn utgjør hovedparten i 
drøvtyggerfôr og består først og 
fremst av bygg og havre. Disse 
kornslagene har mye lettløselig 
stivelse som bidrar med raskt 
nedbrytbare karbohydrater til 
vommikrobene. Det vil passe godt 
sammen med grassurfôr som 
bidrar med raskt nedbrytbart pro-
tein. En synkronisert tilførsel av 
protein og karbohydrater gir den 
beste forutsetningen for vommi-
krobene å lage mikrobeprotein. 
Vommikrobene er kuas viktigste 
kilde til energi og AAT, og en 
balansert mengde norskkorn i fôr-
rasjonen vil øke aktiviteten i 
vomma. I høglaktasjon, når kua 
får mest kraftfôr, kan det bli behov 
for er kraftfôr med høgere andel 

vombestandig stivelse da det kan 
bli for mye aktivitet blant vommi-
krobene. Vommikrobene produse-
rer syrer som vil redusere pH i 
vomma om det blir produsert for 
store mengder over kort tid. I 
midt- og seinlaktasjon er kraftfôr-
mengdene mindre, og en kan der-
for øke andelen av raskt nedbryt-
bare karbohydrater i kraftfôret. 

To kraftfôrslag vil lønne seg
Ved å ta i bruk to kraftfôrslag kan 
en tilpasse fôrrasjonen til kuas 
behov og lettere justere andelen 
raskt nedbrytbare karbohydrater i 

vomma. Kombinasjonen av et 
toppkraftfôr til bruk i høglaktasjon 
og et grunnkraftfôr for hele lakta-
sjonen vil gjøre fôringa bedre, billi-
gere og mer bærekraftig. Gevin-
sten av å utnytte kraftfôrsortimen-
tet vil være både økt produksjon, 
økt norskandel og besparinger på 
opp til tusen kroner per årsku.
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Figur 1. viser at sammenhengen mellom energiinnhold og 
proteininnhold i grovfôret er svak. Dette tar vi hensyn til i det nye 
kraftfôrsortimentet til mjølkeku. Figuren er basert på 3 060 
grovfôrprøver av 1., 2. og 3.slått fra 2019–2021.

Figur 2. viser sammenhengen mellom AAT-nivå i grovfôret og 
gjæringsprodukter i grovfôret. Jo mindre gjæringsprodukter desto 
høgere AAT-nivå i grovfôret. Figuren er basert på 3 060 grovfôrprøver 
av 1., 2. og 3.slått fra 2019–2021.
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FØRSTE SPADETAK ER TATT

ORGANISASJON

Høsten 2022 fikk BRI Landbruksbygg totalentreprisen 
på nytt oksefjøs på Store Ree. Grunn arbeidet startet i 
januar med overflaterensk og påfølgende sprenging. 
Fjøset får 4000  kvadratmeter i grunnflate og det skal 
flyttes ca. 15 000 kubikk meter fjellmasse. Parallelt med 
arbeidet går sæd- og embryo produksjonen for fullt, og 
dyrene tåler støy fra maskiner og  sprenging bra.

NYTT FRA FORSYNINGSKJEDEN
Simon Tobias Kvasnes Reisvaag, Leder dyreflyt i Geno, simon.reisvaag@geno.no

Foto: Geno

Illustrasjon: Sunniva Anette Hunskaar Tajet

Grunnarbeidet utføres av 
Dobloug Entreprenør. Foto: Geno

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

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

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

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

A company of the Swiss Securitas Group

Firmanytt

GREENFARMER AS
tilbyr solcellepaneler som kan kombineres med jordbruk på det samme arealet. Store, frittstående paneler settes opp for 
eksempel på beiter og utmark. Panelene roterer etter solen og skal gi 70 prosent mer energi enn fastmonterte, og kan 
monteres slik at dyr og maskiner kan kjøre under.



PASSER TIL ALLE DRØVTYGGARAR

• Grov struktur, høgt fiberinnhald og høg dose 
   bufferstoff sikrar godt vommiljø 
• Positiv PBV er gunstig til seint hausta grovfôr 
• Inneheld mineral og vitamin 

• Koparnivå tilpassa sau langs norskekysten 
• Kan gjeast i store mengder til både storfe, sau og                 
   geit 
• Perfekt å kombinere med TopLac, Melketopp, Kraftfull        
   etc. 

Grovfôrmangel?
Gje dyra dine Fibermix®

Grovfôrerstattaren Fibermix® inneheld høg 
andel fiberrike råvarer.

FORDELER:

GODT GJORT ER 
BEDRE ENN GODT SAGT

FOR BESTILLING:      
Tlf: 51 74 33 00   
www.fiska.no



Importør og forhandler av utsyr og redskap til landbruket ~ www.st-agri.no

God dyrevelferd gir trivsel for både dyr og bonde 
– Vi har elektriske børster på lager!

Hentes hos oss, eller ta 
kontakt for frakttilbud!

Kontaktinfo:
Matheas Amb, tlf 992 58 023
E-post: matheas@st-agri.no

Tor Flyen, tlf 410 08 715
E-post: tor@st-agri.no

Kroner

13 000,- 
eks. mva!

Løsningen når
råmelka uteblir
Pluss Råmelkserstatning til kalv bør
være i alle fjøs hvis råmelka uteblir, ved lite 
eller dårlig kvalitet på råmelka.  

Produktet er fremstilt av 
tørket råmelk fra ku, fra første 
utmelking, og inneholder 
livsnødvendige antistoffer (IgG).

Skann QR-koden 
og les mer om Pluss 
tilskuddsfôr, eller gå inn 
på felleskjopet.no/pluss

Gi kalven 
en god 
start

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

Ta vare på jorda, dyra og framtida



99BUSKAP 2-2023

REPORTASJE

Solveig Goplen
solveig.goplen@tine.no

Tekst og foto

Fokus på et fagområde over tid er som trening, det gjør litt vondt, 
men gir resultater.

VARIG ENDRING I 
 GROV FÔRPRODUKSJON

Innleid slepeslangespredning og egen kantspreder på gjødselsprederen gir mer presis gjødsling. Foto: Privat

Brendum i Gausdal kommune i Innlandet 
• Tove Marit og Ole Ivar Kjernlie
• Alma Johanne (11), Olav Martinus (9) og Carl Håkon (6)
• Disponibel kvote i 2023: 114 214 liter 
• Areal: 222 dekar fulldyrka, 47 dekar innmarksbeite, 5,4 dekar overflatedyrka
• Framfôring av 12 egne okser i året

Aktuell for for deltakelse i Grovfôrskole og Grovfôrprogram. Reduserte behovet for innkjøpt gjød-
sel med fra ca. 30 storsekker til rundt 17 samtidig som avling og kvalitet viser god utvikling.
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Ole Ivar Kjernlie driver 
sammen med storfamilien 
gården Brendum i Vestre 

Gausdal. Foruten foreldrene, tre 
barn og kone har de tett dialog 
med familien for øvrig som også 
er gårdbrukere. Noen drar kanskje 
kjensel på navnet. Han har vært 
framme i rampelyset før i forbin-
delse med grovfôrdyrking og nett-
verksbygging. Likevel jeg ønsker 
å grave ytterligere for å finne ut 
mer. Med min egen erfaring fra 
prosjektjobbing og marginjakt er 
jeg særlig opptatt av å finne ut 
hvordan norsk matproduksjon kan 
bli mindre avhengig av ressurser 
utenfra. Et urolig verdensbilde og 
klima i endring gjør at både stor-
samfunnet og hver enkelt mat-
produsent ser nødvendigheten av 
å «gå om bord». Plastposene, 

panteordningen, ombruk og søke-
lys på matsvinn er bilder på hvor-
dan storsamfunnet tar tak. Spørs-
målet mitt er hvordan bonden på 
den enkelte gård kan jobbe med 
varige endringer som gir mat 
 produsert på mest mulig lokale 
ressurser med minst mulig svinn 
av innsatsfaktorer.

Ressursutnyttelse er god 
økonomi
Husdyrgjødsel er den ressursen 
som Ole Ivar har tatt ordentlig tak 

i. Tidligere ble husdyrgjødsla brukt 
i forbindelse med fornying av eng. 
Det var der den hadde sin natur-
lige plass. Det ga fine gjenlegg og 
ei god avling i gjenleggsåret. Hus-
dyrgjødsla ble nedmoldet med 
carrier på høst og pløying på vår.
Da Ole Ivar meldte seg på som 
pilot til Klimakalkulator i 2020 i 
regi Landbrukskontorene i Øyer, 
Gausdal og Lillehammer var det 
riktigere bruk av husdyrgjødsla 
som ble satt opp som Klimatiltak 
nummer en.

Ole Ivar Kjernlie og sønnen Olav Martinus på 9. Ole Ivar ønsker at matprodusentene 
tar ansvar for at matproduksjon foregår på en slik måte at det er mest mulig basert 
på lokale ressurser og gjør det mulig for kommende generasjoner å dyrke mat.

Jordvegen på Brendum ligger nær gården.
Den moderne møkkvogna selges til fordel for en mer effektiv og gunstig 
spredemetode både miljømessig, tidsmessig og økonomisk.
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- Ja, jeg skjønner at matprodu-
senter blir provosert over at det 
kan oppleves som at søkelyset er 
på drøvtyggeren, men uansett 
hvordan vi vurderer det så har alle 
en plikt til å gjøre det vi kan for å 
trygge framtida, sier Ole Ivar. I til-
legg er ressursutnyttelse noe som 
virkelig trigger.

Tidenes beste grovfôr
I 2021 ble innleie av slangespred-
ning testet for første gang, og da 
fôrprøvene kom tilbake viste det 

tidenes beste grovfôr. Mot-
ivasjonen til å utforske ytter-
ligere økte. 

I 2022 ble det gjort en stor 
endring i gjødselstrategi med 
bruk av husdyrgjødsel på 80 
prosent av enga i kombinasjon 
med videreføring av mineralgjød-
sel Opti NS 27-0-0 og uttesting 
av å leie inn slangespredning. Ole 
Ivar opplevde at det var tidsbe-
sparende, ga mindre kjørskader 
og at det forventes mer presis 
gjødsling i tillegg til en god pott 
gjennom RMP (regionale miljøtil-
skudd). I tillegg viste Yara sin pris-
liste at pila pekte rett opp da gjøds-
lingsplanen for 2022 ble satt opp. 

Møkk er best gjennom 
slange
Med gode entreprenører på laget 
og en jordveg i nærhet til gården, 
var det innlysende at det lå til rette 
for slangespredning. Dermed ble 
det investering i kjerneboring inn i 
møkkjelleren for å legge til rette for 
slangespredning. Sommeren 2022 
ble det  rullet ut 1 400 meter med 
slange, møkka var godt opprørt og 
kjøringa gikk som en drøm. Tre 
timer i stedet for tre dager per kjø-

ring. På vår ble det leid inn en 
ekstra container fordi kjelleren 

var relativ full, men det var uproble-
matisk. I samråd med NLR som 
setter opp gjødslingsplan ble det 
kjørt 3 tonn på vår og 2 tonn etter 
1. slått. På første års enga brukes 
det 25-2-6 uten møkk. Ellers 
 brukes Opti NS 27-0-0

Redusert behov for 
innkjøpt kraftfôr
Med konsentrert høstkalving, to 
tårnsiloer med fylltømmer og to 
slåtter av timoteibasert blanding 
er målet å oppnå to slåtter med 
over 0,90. I 2021 ble det tatt 
mange fôrprøver og det året ble 
det virkelig blink med prøver over 
0,90, en betydelig økning fra 0,83 
året før. Fôrplanen viste en tydelig 
endring, der kraftfôrnivået i topp-
laktasjonen kunne reduseres fra 
12 til 10 kg. Ole Ivar forteller at 
han var veldig fornøyd. Grov-
fôropptaket var betydelig bedre, 
ja fjøset fungerte rett og slett vel-

Nyttige hjelpemidler for å finne avlingsnivå. Vekt 
og borr for fôrprøver. Foto Privat

To tårnsiloer m/ fylltømmer gir enkel fôring og når snøen ligger 
meterhøg er det lettvint i forhold til rundballer ute på skiftene.

Tilrettelegging med kjerneboring inn i 
gjødselkjeller, en kostnad på 30 000 
kr. Foto: Privat
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dig bra. Men etter en slik toppse-
song så kom nedturen. Og det er 
da det gjelder å holde fokus, ikke 
gi seg, evaluere hva var det 
egentlig som skjedde? Grovfôret i 
2022 ble ikke på høgde med 2021. 

Eana skifte
Som deltaker i Tine sitt Grovfôr-
program brukte Ole Ivar Eana 

skifte til å få opp forskjeller fra 
2021 til 2022. De to vekstseson-
gene var ganske ulike og kanskje 
er det en forklaring ut fra varme-
sum og nedbør at resultatet ble 
slik. Ole Ivar slet litt med å bruke 
Eana skifte fortløpende gjennom 
sesong, med berømmer egentlig 
utviklerne for å være «framme i 
skoa».

Sparring fortløpende og 
utvikling
Ole Ivar er tydelig på at han ikke 
ser noen ulempe eller konflikt i at 
Tine Rådgiving utvikler Grovfôr-
programmet, det er god prosess-
rådgiving. I tillegg utvikles nå 
mulighet for raske analyser ved 
eget lab i Molde der prøvene 
sendes med tankbil. Muligheten 

VARMESUM 2021 OG 2022
Utklipp fra Eana skifte viser 
tydelige forskjeller mellom 2021 
og 2022. Den røde kurven er 
varmesum for 2022 og den blå 
for 2021. Det svarte punktet er 
når første slått ble tatt i 2022, 
noe som muligens ble litt seint i 
forhold til varmesum. Likevel er 

det viktig å se hvordan graset 
utvikler seg i tillegg til at været 
er en faktor. I 2021 var det 474 
døgngrader den 14/06, mens 
det var det 588 døgngrader 
samme dato året etter. Dette 
kan derfor være en mulig forkla-
ring att det ble dårligere kvalitet 

på årets første slått. Ole Ivar 
prøver å være klar og slå graset 
ved begynnende skyting og 
siden det ga 0,90 for i 2021 og 
bare 0,83 for i 2022 kan dette 
være en mulig årsak. 

Figur 2: Varmesum 2021 og 2022.

Ole Ivar har testet Yara sin 
beregningsmetode for tørrstoff-
avling. Foto: Privat

Figur 1. Husdyrgjødselprøve er nødvendig for å få en riktig gjødslingsplan. 
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til å ta fôrbrettprøver gjennom 
innefôringssesongen blir et bra 
tillegg til prøver fra tårnsiloen. 
Ole Ivar sier at Eana skifte så 
langt er utviklet best for lager-
styring opp mot rundballelager 
og ikke mot tårnsilolager. Han har 
veid eksempellass silolassene på 
vekt, som Gausdal Bilselskap har 
like ved gården. Ved veiing av 
avlesservognene (som veier 
 mellom 2 800 kg og 4000 kg), har 
han klart å få til et godt grunnlag 
for avlingsberegning. I tillegg har 
han Teo rundballevekt som 
 henges på laster og to borr til 
uttak av fôrprøver fra Vitallic. Et 
kort borr til rundball og langborr 
til uttak fra silo. Det å ha full 
 produksjon på fjøset i vinterhal-
våret gir en unik mulighet til å 
dykke ned i grovfôrkvalitet opp 
mot respons i mjølk og kjøtt. 

Betydningen av nettverks-
bygging
I regi av med NLR har Ole Ivar 
deltatt på Grovfôrskolen og sett 
viktigheten av nettverksbygging. 
- Nettbasert forelesning, teams-
møter, er kommet for å bli, men 
det å møtes lokalt for å diskutere 
i fjøs og på jordet er viktig for å 
holde trøkk på utvikling, sier Ole 
Ivar. 

Markvandringer, best praksis og 
erfaringsgrupper har absolutt ei 
framtid. Det å gjøre «forskning» 
matnyttig ute på gårdsnivå gir 
resultater. Ole Ivar forteller at det 
var først på sommeren 2022 på 
en markvandring at han ble klar 
over viktigheten av å bestemme 
kløverandel og at det faktisk gjør 
en forskjell i forhold til gjødslings-
strategi. Ja takk begge deler. Ole 
Ivar sier han trenger sparring både 
fra NLR og Tine for å bli skikkelig 
dyktig. Ikke bare en sesong, men 
for å utvikle en best praksis på sin 
egen gård og holde fast på den.

Ta valg og sette mål
Eierskap og økt kunnskap er det 
Ole Ivar målbærer. Han tok over 
gården i 2016. Med bakgrunn fra 
andre bransjer, men med en bety-
delig ballast fra oppvekst på en 
familiegård var det helt nødvendig 
å bruke rådgivere. Mjølk, kjøtt og 
grovfôrproduksjon har så mange 
måltall. Derfor er det viktig å få 
hjelp til å sortere hva som betyr 
mest. Begrepet elitemjølk, jur-
helse er noe som sitter i ryggmar-
gen, der utmerkelsene fra flere 
generasjoner henger på veggen. 
Motivasjon og belønning i form av 
pristillegg og synlige bevis øker 
fokus. Målrettet jobbing, investe-
ring i vaskemaskin til jurkluter og 
et celletall som er ekstremt lavt 
gjorde at Ole Ivar kunne gå om 
bord i et annet fagområde. Det å 
være driftsleder er å ta valg og 
sette mål. Og skal en klare å sette 
realistiske mål må en finne måter 
å måle resultatet på. Det er gjen-
nom avlingsregistrering, fôrkvalitet 

en kan finne potensial på egen 
gård. Og mulighetene ligger der…

Klimaplan
Våren 2022 bestilte Ole Ivar en ny 
klimagjennomgang av Franz 
Anders Bakken i NLR som en 
oppfølging av klimaplanen fra 
2020. Det ble en nyttig gjennom-
gang. Det å kunne hake av tiltak 
som gjennomført og det å sette 
opp nye tiltak som er «godt for 
klima, godt for kua og godt for 
lommeboka» gir framtidstro på at 
dette er riktig veg. Det viser at det 
å ta en ny beregning er til nytte 
både når det gjelder gjødselplan 
og klimaberegning. Trolig vil det 
og være riktig å øke gjødselstyrke 
til 1.slåtten som for Ole Ivar gir 
den største prosentvise avlinga. 
Med økt bruk av husdyrgjødsel så 
kan det være riktig å gi mer han-
delsgjødsel til 1.slåtten. Minerali-
sering av husdyrgjødsel sammen 
med nitrogenfiksering er tempera-
turavhengig.
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FÔR

Utmarksbeite kan spare 
mange rundballar og dyrka 
jord kan prioriterast til vin-

terfôr. Gratisfôret i utmark har 
vorte enda meir aktuelt siste året 
med den dramatiske auken som 
har vore for dei fleste innsatsfak-
torar i landbruket. Men verdien av 
å ha dyr i utmarka kan ikkje 
målast berre i pengar. God dyre-
helse, god dyrevelferd og eit bort-
imot økologisk sluttprodukt er òg 
viktig. Beitedyr etterlet seg òg to 
andre «produkt» – kulturlandskap 
og eit særeige biologisk mangfald.

Stabil tal storfe på 
utmarksbeite
Storfetalet i utmark har vore noko-
lunde stabilt dei siste tretti åra, 
men litt aukande siste åra. I alt 
263 000 storfe fekk produksjons-
tilskot for meir enn fem veker på 
utmarksbeite i 2022. Før i tida var 
mjølkeproduksjon knytt til seter-
drift viktigaste formålet med å ha 
storfe i utmark. Dette er det ikkje 
mykje av lenger, men sinkyr er det 
mange som sender i utmark 
saman med ungdyr og kviger før 
kalving. Auken i storfetalet i 

utmark no skuldast eit aukande 
tal ammekyr der stadig fleire ser 
at utmark er eit godt fôralternativ 
for kjøtproduksjon. 

Det ligg føre lite produksjonsun-
dersøkingar frå ammekyr på 
utmarksbeite. Frå skogsbeite av 
middels kvalitet i Stange fann 
Morten Tofastrud ved Høgskolen 
Innlandet tilvekstar kring 900 
gram per dag på vårfødt kalv. Det 
er mest like bra som på innmark. 
Resultata viser stor variasjon mel-
lom dyr. Dette kan tyde på at det 

STORFE I UTMARK
Hele 45 prosent av landarealet vårt er nyttbart beite. Storfe har større 
trakkeffekt enn sauen og et grovare planter. Derfor er viktig at storfe 
er til stades i utmarka skal vi greie å ta vare på dei frodigaste beita.
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ved avl kan gjerast mykje for å få 
til ei god utmarksku. Også for 
mjølkeproduksjon kan utmarks-
beite vera bra, men da må ein ha 
mark av beste kvalitet, til dømes 
rike bjørkeskogslier. 

Beitekvalitet
I utmarka er det som i fjøs og på 
innmark – kvaliteten på fôret dyra 
har tilgang til er svært viktig for 
kva produksjonsresultat ein kan 
vente. Beitekvaliteten til eit 
utmarksareal er avhengig av kor 
mykje beiteplanter som blir pro-

dusert og næringsverdien i desse. 
Det er i første rekkje ulike gra-
sartar og noko urter som er beite-
planter. Ei grov forståing av kvali-
teten på utmarksbeite kan gjevast 
ved ei deling i tre marktypar etter 
kor mykje næring og vatn det er i 
jordsmonnet. Kvar marktype har 
ulik beiteverdi etter ein tredelt 
skala; mindre godt, godt og svært 
godt beite. 

Kultivering
Beitekvaliteten i utmarka er ikkje 
berre naturgjeve. Beiting og slått 

påverkar konkurranseforholdet 
mellom plantene. Artar som toler 
å bli beita ned fleire gonger i 
vekstsesongen kjem best ut. 
Dette gjeld i hovudsak gras som 
har vekstpunktet så lågt at dette 
ikkje blir skadd ved beiting. 
Lyng, lav, høge urter og bregnar 
tapar i konkurransen, først og 
fremst av di dei ikkje toler trakk 
som følgjer med beitinga. 
Område som  gjennom lengre tid 
har vore beita eller slege vil få 
grasrik, eng liknande vegetasjon 
på god mark.

Dølafe høgt til fjells i Lordalen. Lesja. 
Foto Michael Angeloff 

Ammekyr på skogsbeite i Ringsaker. Storfe i produksjonsskog kan føre til 
skogskadar, men mange avbøtande tiltak kan settast inn. Foto: Yngve Rekdal

Beiting høgt til fjells i Lordalen, Lesja. Foto Michael Angeloff.
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I det meste av norsk utmark er 
beitetrykket no for lågt. Busk-
vegetasjon og tresetting blir 
 tettare, og planteproduksjonen i 
undervegetasjonen blir redusert 
når lys og varme ikkje slepp ned. 
På den beste marka kjem høg-
vaksne bregnar og urter som 
 tyrihjelm, inn og skuggar ut gra-
set. Beitekvaliteten blir derfor 
sakte redusert på store areal og 
kulturlandskap forsvinn saman 
med det beiteskapte biologiske 
mangfaldet. Utmarka må brukast 
og skjøttast skal desse kvalitetane 
takast vare på. 

Storfe har betre kultiveringseffekt 
enn sauen da storfe har større 
trakkeffekt og et grovare planter. 
Det er derfor viktig at storfe er til 
stades i utmarka skal vi greie å ta 
vare på dei frodigaste beita. Best 
utnytting samla av utmarksbeite 
får ein òg dersom fleire dyreslag 
er til stades da desse har litt ulikt 
planteval og brukar terrenget ulikt. 

Sleppetid
Sleppetid er viktig for å få mest 
mogleg ut av utmarksbeitet. Det 
er i nygroen ein finn mest næring, 
ikkje minst gjeld det proteininn-
haldet som går nedover raskt 
etter at graset har kome i blom-
string. Eg ser veldig ofte at storfe 
blir sleppt for seint i utmark og går 
glipp av beste beitetida. Ei god 
avbeiting tidleg gjer òg at beitet 
held betre på næringsverdien 
utover i sesongen da det blir 
nygroe i beitet. Tidleg slepp 
 kultiverer også vegetasjonen 
mykje betre da høge urter og 
bregnar blir hemma i vokster, og 
meir lauv blir ete. Med ny teknologi, 
Nofence, ser det no ut til at beite-
bruk i utmark kan styrast meir slik 
at ein kan få til meir teigvis beiting. 
Dette vil kunne gje både betre 
utnytting og kultivering av beitet. 

Stor beiteressurs
At beiteressursen er stor i utmark 
er dokumentert i ein rapport frå 
NIBIO; «Utmarksbeite – ressurs-
grunnlag og beitebruk». For heile 
landet er 137 millionar dekar eller 
45 prosent av landarealet nyttbart 
beite – nyttbart i den meining at 
det er areal der det kan haustast 

planter som gjev tilvekst hos 
 beitedyr. Her er ressursen berekna 
for det som kan haustast av storfe 
og sau samla. Kor mykje som 
berre kan haustast av storfe er 
vanskeleg å berekne. Høgt i fjellet 
vil det vera mest å hente for sau 
da det her er lågtproduserande 
areal som gjev for lite fôr til storfe. 
Bratt lende og uvegsame område 
vil òg bli betre nytta av sauen. I 
lågare delar av utmarka vil ressur-
sen vera større for storfe, da dei 
nyttar myr og anna forsumpa 
areal i langt større grad enn sau. 

Ut frå ressursen kan det sleppast 
tre gonger så mykje husdyr i 
norsk utmark – men kan vi få til 
auka bruk av utmark så lenge 
marknaden er avgrensa? Da må vi 
i alle fall eta meir av det som kjem 
frå utmark. Kjøtforbruket treng 
ikkje å bli større, men det må 
endrast frå mjøldyr fôra på til-
køyrde ressursar til grasdyr som 
nyttar lokale ressursar. 

Kastrater kan auke bruken 
av utmark
Den mest nærliggjande tiltaket for 
auka bruk av utmarksbeite er 
kastrering av oksekalvar som kan 

Der beitetrykket er for lågt i den rike engbjørkeskogen kjem giftig tyrihjelm inn og 
blir mest einerådande. Foto: Yngve Rekdal

1. Lav- og lyngrik mark 
er den fattigaste marka. Her dominerer nøy-
same lyngartar som røsslyng, krekling, tyttebær 
og blokkebær – i innlandet kan det også vera 
høgt lavinnslag. Slike areal går i klassen mindre 
godt beite og har så lite beiteplanter at dei ikkje 
har noko verdi som beite for husdyr. Slik mark 
utgjer om lag 30 prosent av arealet av utmarks-
beitet samla for heile landet.

2. Blåbærmark 
inntek den middels rike marka. Her dominerer 
blåbær og den viktige smalblada grasarten 
smyle. Blåbærmark set vi som godt beite og er 
den marktypen det er mest av i utmarka med 
kring 33 prosent av utmarksbeitearealet. 

3. Gras- og urterik mark 
finn vi på den rikaste marka. Her dominerer 
breiblada gras, urter og bregnar. Dette er svært 
godt beite og marktypen utgjer 11 prosent av 
utmarksbeitearealet. 
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gå to beitesesongar i utmark før 
slakt. Margit Fausko har skrive 
masteroppgåve om dette og 
funne at årleg blir kring 150 000 
oksar slakta i Noreg. Den vanlege 
produksjonsforma for oksar er 
intensiv framfôring innandørs med 
ein kraftfôrdel på gjennomsnittleg 
39 prosent. Etter Hanndyrlova kan 
ikkje oksar eldre enn seks måna-
der gå fritt på beiteområde der dei 
kan koma saman med andre sine 
kyr. Kastratar er sett på som gode 
beitedyr, ikkje minst er dei kjend 
for å ha betre og meir stabil 
 kjøtkvalitet enn oksane. Andre 
beiterike land, som New Zealand, 
USA og Argentina, har kastrat-
produksjon som norm for kjøt-
produksjon frå hankjønna storfe.

Kontakt forfattar for referansar.

Ved god kultivering kan engbjørkeskogen bli dei finaste storfebeite som her i ei bjørkeli i Vingelen, 
Tolga. Foto: Yngve Rekdal

Brødrene Østbye AS produserer skreddersydde  
plansiloer etter kundens ønsker og mål. 

Ta kontakt for mer info.  
www.ostbye.no 

Telefon: 62 43 44 45
E-post: post@ostbye.no
www.ostbye.no
Industrigata 4, ElverumPlansilo levert Våler i Solør
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Målet med regenerativt landbruk er å forbedre og bygge opp jorda ved 
å øke fotosyntesen, biologisk mangfold og binde mest mulig karbon.

HANDLER OM Å ØKE 
FOTOSYNTESEN

INTERVJU

- Regenerativt landbruk er en land-
brukspraksis som bygger opp og 
reparerer naturlige kretsløp. Det er 
dyrkings- og beitemetoder som 
gjennom fotosyntesen binder mer 
CO2 enn de slipper ut, sier Trond Ivar 
Qvale. Han er styreleder i Regenera-
tivt Norge – som er et samhand-
lingsorgan med formål å øke forstå-
elsen for regenerativt landbruk.

Trond Ivar peker på at å generere 
betyr å skape. Vi kan derav avlede 
regenerere til å gjenskape. I land-
brukskonteksten betyr det å 
 gjenskape fruktbare jordsmonn 
gjennom vitale økosystemer i tråd 
med prinsippet å etterlate gården 
og jorda i bedre stand enn da 
man tok over.

Øke fotosyntesen
Regenerativt landbruk handler 
først og fremst om å forbedre og 
bygge opp jorda ved å øke foto-
syntesen, biologisk mangfold og 

binde mest mulig karbon. Dyrkings-  
og beitemetodene som brukes 
binder mer karbon enn de slipper 
ut. Minst mulig pløying, jordbe-
arbeiding og mest mulig jord-
dekke i form av planter, dekk-
vekster, tilbakeføring av organisk 

materiale til jorda og bruk av ulike 
former for fangvekster og vekst-
skifte. På den måten får jorda tid 
til å lage et godt vekstgrunnlag for 
plantene. Bruk av fangvekster 
binder karbon ved at biomasse 
bindes til jorda ved hjelp av 
 røttene.

Ville dyrs beitemåte
Regenerativt landbruk søker å 
etterligne naturlige økosystemer. 
Her står beitedyr sentralt. Beite-
dyr, som ku, sau og geit, bidrar til 
å gjødsle jorda, spre frø og holde 
jorda i hevd. Det skaper et bio-
logisk mangfold av liv både under 
og over jorda. En annen forskjell 
fra konvensjonelt landbruk er at 
man i regenerativt landbruk etter-
ligner måten ville beitedyr beiter 

ARLA TESTER REGENERATIVT 
LANDBRUK
Regenerativt landbruk er i vinden. Meierigiganten Arla tester ut 
hvordan regenerativt landbruk kan bidra til å redusere CO2 på 24 
gårder med mjølkeproduksjon i fem land over fire år. 

Nestlé investerer over 10 milliarder kroner i regenerativt landbruk 
neste fire år og satser på å produsere kaffe regenerativt innen 
2030. FN peker på regenerativt landbruk som en av de mest effek-
tive måtene å gjøre matsystemene mer bærekraftige. 

Trond Ivar Qvale (til høyre) deltar i arbeidet med felles nordisk definisjon og standard 
for regenerativt landbruk. Her sammen med sønnen Gudbrand. Foto: Jenni B. Qvale
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på. Beitedyra flyttes rundt på 
 beiteområdene før graset blir 
 nedbeita. Da rekker plantene å 
restituere og fotosyntesen i enga 
øker. Å legge til rette for å øke 
fotosyntesen betyr at karbonopp-
taket fra atmosfæren øker. På den 
måten bidrar beitedyr til karbonfangst 
ved å gjøre det de kan best: tråkke 
rundt og spise gras. Gevinsten er 
redusert CO2 i atmosfæren og et 
godt beite for beitedyra.

Nordisk definisjon
Svenske SIGILL vil forene de 
 nordiske landene om en felles 
definisjon og standard for regene-
rativt landbruk. Her deltar Rege-
nerativt Norge med Trond Ivar 
som norsk representant sammen 
med Norges Bondelag. Målet er 
en standard og sertifiseringsord-
ning for mer bærekraftig produk-
sjon av mat og blomster innen 
områdene matsikkerhet, 
dyreomsorg, miljøansvar og 
arbeidsforhold. Trond Ivar sier at 
initiativet om en felles standard er 
tatt for å unngå grønnvasking og 
fordi multinasjonale selskaper 
presser på for å bruke begrepet i 
sin markedsføring. SIGILL utvikler 
kvalitetsstandarder i samarbeid 
med Standardrådet i Sverige. 

I regenerativt landbruk etterligner man 
måten ville beitedyr beiter på. Foto: 
Hartwig J. Qvale
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MÅ VENTE PÅ METANHEMMERE FOR DYR 
PÅ BEITE
I Irland har det vært stor interesse for tilsetningsstoffer som kan hemme 
metanutslippet fra kyr på beite. Nå rapporteres det at næringa nok må vente et 
par år før det er effektive produkter på markedet. DSM, selskapet som har 
utviklet fôrtilsetningen Bovaer som er godkjent i EU, uttaler at det er et par år 
unna å ha utviklet et produkt som er spesialtilpasset dyr på beite. Problemet 
med Bovaer med tanke på beitedyr er at det er aktivt bare i tre timer etter 
fôrinntak.

www.agriland.ie

METANREDUSERENDE EFFEKT AVTAR
Svenske undersøkelser viser at melkekyr som fikk rødalger i fôret fikk en 
reduksjon i utslipp av klimagassen metan, men etter en tid avtok effekten. 
Forskerne er usikre på om den avtakende effekten skyldes at mikrobene 
tilpasset seg rødalgetilsetningen eller om kvaliteten på algene avtok under 
lagring. Det ble observert at med den høyeste dosen rødalger tilført i fôret førte 
til noe lavere fôropptak.

Husdjur12/2022
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2022 var et både utfordrende og positivt år for Geno Global. Fortsatt 
så vi effekten av pandemien med forstyrrelser i forsyningskjedene og 
endringer i forbrukeretterspørsel. Økte kostnader for melkeprodu-
sentene har vært en global utfordring. Imidlertid ser vi at i de fleste 
markeder har dette blitt kompensert av en økning i melkeprisen. 

SALGSREKORDER FOR 
GENO GLOBAL I 2022

Kate Stai
Daglig leder 

Geno Global AS
kate.stai@geno.global.no

Oversatt av 
Rasmus Lang-Ree

Den internasjonale semin-
bransjen er nå opptatt av 
å møte økende miljøkrav 

fra forbrukere. Myndigheter og 
andre har identifisert landbruk 
som et nøkkelproblem i produk-
sjonen av klimagasser. Et eksem-
pel er  Nederland der regjeringen 
først fastsatte fosfatkvoter som 
bestemte antallet kyr hver enkelt 
gård kunne ha. I neste omgang 
satte de et mål om 30 prosent 
reduksjon i melkekutallet (fra 1,5 
til 1,1 millioner) og har nå kom-

met ut med en plan for å kjøpe ut 
3 000 melkebruk.

Nasjonal fokus på 
selvforsyning
På den andre siden har vi sett at 
selv om krigen i Ukraina har skapt 
mange utfordringer i den geo-
politiske situasjonen, så har vi sett 
et nasjonalt fokus på selvfor-
syning og sikker tilgang på mat i 
mange land. Dette har, i alle fall 
midlertidig, tatt av for trykket av 
miljøkrav mot matproduksjonen. 

Mange land er nå mer bevisste på 
at de må være i stand til å fø sin 
egen befolkning med lokalt 
 produsert mat for å gjøre seg 
 mindre avhengig av import og 
internasjonal handel.

Konsolidering i semin-
bransjen
Blant storfeavlsselskapene 
 fortsetter trenden med konsolide-
ring, med store selskaper som 
kjøper opp mindre og øker sin 
markedsandel. Å skape ledende 
genetikk har aldri være vanskelig-
ere og mer kostnadskrevende. 
Det er ikke lenger nok å bare 
selektere oksekalver som skal bli 
fedre til neste generasjon kyr 
innen en avlspopulasjon. Høy-
teknologi og målrettet utvikling 
kreves både på hann- og hunn-
dyrsiden gjennom embryoproduk-
sjon. Kjønnsseparereringstekno-
logi, samling av genomiske data 
og storskala analyser av data er 
nå dagligdags. Forventningene til 
sikkerheten i genomiske avls-
verdier er skyhøye, og genera-
sjonsintervallet blir drevet ned til 
sitt absolutte minimum i avlssel-
skapenes konkurranse for å ligge i 
forkant av konkurrentene på 
 nøkkelegenskaper og frambringe 
de aller beste oksene. Disse 
 kravene og utfordringene er like 

Rekrutteringen av Josh Hoffmann som Regional Sales Manager for Americas har økt etterspørselen 
betydelig i det amerikanske markedet. Foto: Turi Nordengen
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viktige for GenoGlobal for at vi 
skal klare å bevare vår posisjon 
for funksjonelle egenskaper som 
fruktbarhet og helse.

Salget av NRF globalt
Geno Globalt har hatt et rekord-
stort salg i 2022. Tre skift i 
REDX-produksjonen ga oss 
muligheten til å øke omsetningen 
og oppnå 80 prosent vekst 
 sammenlignet med foregående år. 
Etterspørselen fra globale marke-
der betød at så fort et strå var 
produsert og gått gjennom kvali-
tetskontrollen var det solgt. Til-
bakemeldingene på kvaliteten på 
vårt produkt i betydningen frukt-
barhetsresultat og drektighets-
prosent var svært gode. I Stor -
britannia ble det rapportert om 
samme drektighetsprosent som 
for konvensjonell sæd for REDX 
brukt på kviger og førstelakta-
sjopnskyr. 

USA det største markedet
USA er det markedet der Geno 
Global har størst omsetning. 
Rekrutteringen av vår største 
kunde, Josh Hoffmann i Texas, 
sammen med hans erfaring og 
data fra bruk av NRF i over ni år, 
har økt etterspørselen betydelig i 
dette markedet. For første gang 
hadde vi overbevisende datasett 

som viste at NRFxHolstein-krys-
ninger utkonkurrerte topprangerte 
rene holsteinokser ikke bare på 
helse og fruktbarhet, men også på 
produksjon og det er en god 
 historie å selge. 

Geno Globals nest største vekst-
marked i 2022 var Australia der 

topplassering for våre okser i det 
nasjonale evalueringsprogrammet 
muliggjorde en omsetningsvekst 
på 220 prosent sammenlignet 
med året før. Andre nøkkelmarke-
der var Storbritannia (+11 pro-
sent), Polen (+5 prosent) og Italia 
(+ 21 prosent).

Tabell. Mest solgte okser I 2022 

Okse Marked 

11690 Roen Australia, Ireland, UK, USA, Canada, Mongolia, USA, China 

12135 Langseth UK, USA, Canada, Italy, Iran, Ireland 

12114 Hagemoen P UK, USA, Lithuania, Canada, Italy, Switzerland 

12222 NR Skoien Australia, UK, USA, Holland, Italy 

12027 Storflor Australia, Ireland, UK, USA, Canada, Holland, 
Italy, France, Portugal, Pakistan 
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Figur. Utvikling i omsetning i Geno Global 2020–2022. 

Smått til nytte

LANSERER METANINDEKS
Det internasjonale seminselskapet Semex varsler at de i april lanserer en avlsindeks for metanutslipp som skal hjelpe 
melkebøndene til å redusere klimagassutslippene i melkeproduksjonen. Selskapet mener at avl for mindre metanutslipp 
har potensial til å redusere metanutslippene med 20 til 30 prosent innen 2050. Indeksen er utarbeidet på grunnlag av 
såkalte MIR spektroskopiprøver av melk fra førstelaktasjon og Semex oppgir at indeksen vil ha en sikkerhet på 70 
prosent. 

www.agriland.ie



112 BUSKAP 2-2023

HELSE

Kristin Mengshoel
Produktansvarlig for 

SenseHub i Geno
kristin.mengshoel@geno.no

På Solli Gaard er det gårdsoksen som gjør hele bedekningsjobben. 
Likevel har Aina og Kjetil Helland investert i SenseHub. Mange ser 
nok på aktivitetsmåleren først og fremst som en brunstvarsler, men 
for driverne på Solli var det imidlertid SenseHubs helsefunksjon som 
var utslagsgivende for kjøpet.

KONTROLL PÅ 
 DYREHELSA MED 
 AKTIVITETSMÅLING

Å påstå Aina og Kjetil Hel-
land er over middels inter-
essert i produksjonsdyr av 

mange slag, er ingen overdrivelse. 
På Solli Gaard utenfor Sandefjord 
finner vi ikke bare ei ammeku-
besetning på rundt 50 mordyr, 
men også en konsesjonsbeset-
ning med slaktegris og en liten 
flokk norsk pelssau. Av storfeflok-
ken er rundt en tredjedel limou-
sin-kyr, en tredjedel Aberdeen 

Angus og den siste tredjedelen en 
krysning av disse to rasene.
– Blant annet fordi vi driver øko-
logisk, ønsker vi å ha dyr som 
utnytter gresset på best mulig 
måte, samtidig som de produse-
rer smakfullt kjøtt, som vi for øvrig 
selger under vårt eget gårds-
mat-merke. Både på grasutnytting 
og kjøttkvalitet synes jeg vi treffer 
bra med krysningene våre, for-
teller Kjetil.

Ønsket forbedring
Opp gjennom åra har man også 
på Solli Gaard opplevd å miste et 
og annet dyr, for eksempel i 
 forbindelse med kalving. Dette 
ønsket driverne å ta tak i. 
– Med god helseovervåking kan 
man berge dyr som man ellers 
kanskje ville ha mistet. Ettersom 
tap av ett dyr utgjør noen titusen 
kroner, tjener man jo inn igjen 
SenseHub-investeringen på få år, 
sier Kjetil.

Som selger for Traktor & Landbruk 
avd. øst, er Kjetil mye rundt i 
andre storfebesetninger, og han 
har lagt merke til at også stadig 
flere ammekuprodusenter trekker 
fram SenseHub som et godt 
 hjelpemiddel. Våren 2021 kjøpte 
han et SenseHub-anlegg, med 
øretransponder til alle mordyra, 
via avtalen med Norsk Aberdeen 
Angus.
– Angus-avtalen inkluderte jo da 
også 5 valgfrie semindoser av 
Norsk Angus, forteller Kjetil.  
– Akkurat dette var jo ikke rele-
vant for meg, men jeg syntes like-
vel som sagt at helsefunksjonen i 
SenseHub var så interessant at 
jeg valgte å gå for tilbudet.

Flere brukere kan ha tilgang til ett og samme SenseHub-system. For både Aina og Kjetil Helland er 
aktivitetsmåleren et sentralt verktøy i arbeidshverdagen. Foto: Linda Nilsen, Sandefjords Blad
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Fanger opp helseut-
fordringer tidlig
Når et dyr i gårdens besetning av 
en eller annen årsak er utilpass, 
tikker det et varsel inn på både 
Ainas og Kjetils mobil. Dette kan 
dreie seg om et gruppevarsel som 
utløses fordi oksen har kommet 
seg inn i kubingen, ei kalving som 
har stoppa opp og utløser et 
stressvarsel hos kua, eller et var-
sel om uvanlig aktivitet hos et dyr.
– Når vi får ei SenseHub-melding 
på mobilen, går vi som regel inn 
på pc-en for å sjekke det aktuelle 
individet nærmere. På pc får vi et 
enda bedre bilde av dyrets aktivitet, 
etetid og drøvtygging over tid. 
Dette gir oss også en bedre for-
ståelse av hvorfor dyret er utilpass 
og hvilke tiltak vi må sette inn, 
 forklarer Kjetil og legger til:

– Vi ser tydelig at vi med Sense-
Hub klarer å fange opp helseut-
fordringer tidligere enn før. Av og 
til rekker vi å forebygge tidlig nok 
til å unngå sykdom. Og hvis dyret 
først er blitt sykt, kan vi sette i 
gang behandling raskt. Dette er 
både bra for dyra og lønnsomt for 
oss.

Nyttig også når man bruker 
gårdsokse
Solli Gaard har tre kalvingspuljer i 
løpet av vinterhalvåret, for å slippe 
å ha to okser på gården. I Sense-
Hub kan man nå opprette grupper 
av kyr og legge til oksen som går 
sammen med flokken. Når Sense-
Hub varsler brunst, vil systemet 
fastslå at kua ble bedekt av oksen 
den dagen varslet kom (dersom 
det ikke kommer nye brunstvars-

ler). Slik er SenseHub nyttig også 
for dem som bruker bedek-
ningsokse. SenseHub vil i tillegg 
beregne forventa kalvingstids-
punkt ut fra antatt tidspunkt for 
bedekning. Denne funksjonen har 
Aina og Kjetil ikke tatt i bruk så 
langt, men de understreker at den 
virker interessant.

En del av den daglige 
rutinen
– Det er en del muligheter i 
 SenseHub vi ikke har utforsket 
ennå. Samtidig vil vi si at vi er 
 veldig fornøyde med aktivitets-
måleren, og den er blitt en viktig 
del av det daglige arbeidet vårt, 
særlig når det nærmer seg kalving. 
At systemet er integrert med 
 Storfekjøttkontrollen, og at inte-
grasjonen fungerer godt, er også 
helt vesentlig for oss, forteller Kjetil.
– Jeg må også legge til at ikke 
bare er SenseHub enkelt å bruke; 
det var også veldig lett å installere 
systemet og komme i gang med å 
benytte det. Og vi har fått god 
support når vi har behøvd det, 
avslutter han.

Solli Gaard satser både på Limosuin, Aberdeen Angus og krysninger, for god 
utnyttelse av gresset og god kvalitet på kjøttet. Foto: Aina Hanssen Helland

En av Solli Gaards krysningskalver av Limousin og 
Aberdeen Angus. Foto: Aina Hanssen Helland
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Siv Nordseth
Rådgiver i NLR

siv.nordseth@nlr.no

Hydrogensulfid er livsfarlig i høye konsentrasjoner, men er lumsk 
fordi den kan gi lungeødem flere timer etter eksponering.

DEN LIVSFARLIGE 
GJØDSELGASSEN

TEMA: GJØDSEL

Gjødselgass er et viktig 
tema og ved gjødselhånd-
tering er det viktig å være 

bevisst på hvordan en gjør jobben 
og ta nødvendige forholdsregler. 
For å hindre at ulykker skal skje er 
det viktig å tenke igjennom jobben 
med gjødselhåndteringen før en 
starter og gjøre en Sikker Jobb 
Analyse (SJA) (se skjema). Tenk 
igjennom: Hva kan gå galt, hva er 
følgene om det går galt og hvilke 

tiltak kan du iverksette for å 
 redusere risikoen for alvorlige 
ulykker. Dette noteres på Sikker 
Jobb Analysen.

Hydrogensulfid farligst
Hydrogensulfid (H2S) regnes som 
den farligste av gjødselgassene, 
men det finnes også konsentra-
sjoner av ammoniakk, metan og 
karbondioksid. Det er nedbrytning 
av organisk materiale uten oksy-

gen til stede som forårsaker 
 dannelse av hydrogensulfid. Risiko 
for høye konsentrasjoner av gassen 
øker med temperaturen. Derfor er 
det flest ulykker i sommerhalvåret. 
Gassen kan dannes i tillegg til gjød-
selkjeller er pumpekummer, trappe-
groper, dekkende laguner, tank-
spredere og lagertanker. 

Kan gi død etter 1–2 
åndedrag
Lave konsentrasjoner av H2S kan 
irritere øyne, slimhinner i munn, 
nese og svelg. Hoste og puste-
besvær kan også oppstå. I høye 
konsentrasjoner gir H2S i løpet av 
1–2 åndedrag bevissthetstap, 
alvorlige symptomer og død. Den 
er fargeløs, lukter råttent egg og 
er tyngre enn luft. Etter å ha 
 pustet inn denne gassen i en kort 
periode, eller ved høye konsentra-
sjoner, lammes luktesansen og du 
kan ikke lenger lukte at gassen er 
til stede. Hydrogensulfid er ekstra 
skummel da man kan føle seg 
frisk rett etter eksponering og 
noen timer etterpå kan man få 
lungeødem. Det er eksempler der 
personer har blitt sendt hjem fra 
lege for deretter å bli alvorlig syk 
noen timer senere.

Farligst når skorpen brytes
De fleste ulykker skjer i forbin-
delse med røring eller pumping av 
gjødsel. Den mest kritiske fasen 
er når skorpen brytes. Det kan 

HVORDAN UNNGÅ ULYKKER 
MED GJØDSELGASS
•  Rør aldri i stille eller tungt vær, da er det for lite gjennomtrekk i 

fjøset.
•  Sørg for skikkelig lufting av husdyrrom. La alle vifter gå for fullt, 

men husk at også alle dører og vinduer åpnes.
•  Pass på at ventilasjonsanlegget ikke trekker gassen fra 

 pumpegropa inn i husdyrrommet.
•  Gassene er tunge, så det må ventileres helt ned til gulvet.
•  Pass på at ingen oppholder seg i fjøset under omrøring/tømming.
•  Dersom det er mulig, bør omrøring unngås med dyr i husdyrrommet.
•  Gassen er tyngre enn oksygen og mindre dyr eller dyr som ligger 

er derfor mer utsatt for gassen.
•  Stå ikke i nærheten av påfyllingsåpningen på transporttanken under 

fylling, eller i pumpegropa under røring. Hvis tilstrekkelig med 
 oksygen, kan maske med grått (B) filter brukes (eller kombifilter).

•  Vær spesielt oppmerksom dersom du bruker ny pumpe med økt 
kapasitet eller har gjort andre endringer fra tidligere år. Ny pumpe 
kan ha større kapasitet og faren for at ulykker kan oppstå øker.

•  Gå aldri ned i gjødselkjeller eller tankvogn uten verneutstyr/ 
friskluftsutstyr eller tilsyn av andre.

•  Vurder innkjøp av personbåret gassmåler/alarm for H2S. Vær 
oppmerksom på varierende gasskonsentrasjoner i fjøset.
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være store konsentrasjoner av 
gass i gjødselkjelleren så ved en 
eventuell inspeksjon bør en ta 
noen forholdsregler. Det har også 
skjedd ulykker i kjellere med 
 lagring av tørr hestemøkk hvor det 
har vært store mengder 
hydrogen sulfid. 

Oksygenmangel også en 
risikofaktor
I en gjødselkjeller er det ikke bare 
giftig gass som er faren, men 
også mangel på oksygen. Vanlig 
åndedrettsvern er derfor ikke 

 tilstrekkelig hvis man må gå ned i 
tanker/rom med fare for gjødsel-
gass. Man må i tillegg alltid ha 
ekstern kilde til lufttilførsel i form 
av vifte eller oksygentank. Man 
bør heller ikke utføre slikt arbeid 
uten tilsyn av andre.

Det finnes ulike typer personbårne 
gassmålere/alarmer som kan gi 
god indikasjon på om det er gass 
til stede. Man skal ved bruk av 
disse være oppmerksom på at 
konsentrasjonen av gass kan 
 variere ulike steder i fjøset.

FØRSTEHJELP VED GJØDSEL-
GASSFORGIFTNING
•  Ring 113 ved alvorlige symptomer.
•  Fjern personen fra gasskilden uten å sette deg selv i fare.
•  Redningspersonell må sikres med riktig utstyr før de går inn og 

henter ut en bevisstløs person. Det er mange eksempler på at 
noen har gått inn for å hente ut forgiftede personer, og som selv 
ender opp med alvorlige symptomer eller dødsfall.

•  Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre opp-
følging og behandling.

Kilde: Helse Norge / Giftinformasjon

Figur. Sikker Jobb Analyse.

Husk å ta dine 
 forholdsregler, vi  
har ingen bonde  

å miste 😊

Smått til nytte

KJØTT OG BÆREKRAFT
En litteraturstudie gjennomført av en internasjonal forskergruppe (professor Fredric Leroy med flere) viser at i snitt består 
86 prosent av fôret til husdyr på verdensbasis av grovfôr og biprodukter fra matproduksjon som ikke egner seg til 
humant konsum. For drøvtyggerne er andelen 95 prosent. En del av dette fôret ville blitt en miljøbelastning hvis det ikke 
hadde blitt brukt som husdyrfôr.

Go`mørning 2/2022

SLAKTEKLASSIFISERING AV NRF
Slaktestatistikken for 2022 viser at i de beste ukene ligger NRF i snitt over 5,4 som ikke er langt unna 5,50 som betyr 
O+. Kvalitetstillegget for O+ er fra nyttår kr 10,50. Klassifiseringen av NRF ung okse varierer gjennom året fra i underkant 
av 5,0 i dårligste uke til i overkant av 5,4 i de beste. Andelen NRF er økende i de viktigste kjøttferasene, som indikerer 
økt bruksdyrkryssing.

Animalia
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Felleskjøpet  
Rogaland Agder
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Tekst og foto

Lys påvirker aktiviteten i fjøset. Godt lys stimule-
rer til økt fôropptak og bedre kutrafikk, som vil 
gi bedre helsestatus og økt produksjon. Gode 

lysforhold vil også påvirke brunsten positivt og det 
blir lettere å få kalv i kyrne. Dette kan forklares med 
at lys stimulerer hormonsenteret i hjernen. Her er det 
også lett og dra en parallell til oss mennesker, da 
mange erfarer at det går lettere å starte dagen i den 
lyse årstiden. Konklusjonen er at godt lys øker 
 produktiviteten på både folk og dyr.

Lysstyrke
Anbefalt lysstyrke for optimal hjernestimuli er minst 
150 lux 16 timer per dag. 8 timer i døgnet bør lys-
styrken være på mindre enn 50 lux. Dette for å opp-
rettholde en naturlig døgnrytme. Fullt lys hele døgnet 
vil gi stressreaksjoner hos dyra forårsaket av forstyr-
ret døgnrytme. Færre enn 4 timer med dempet natt-
belysning har vist økt forekomst av forstyrrelser i 
brunstsyklus. Det er derfor viktig med redusert belys-
ning om natta, men det skal likevel være lys nok til at 
kyrne kan orientere seg i fjøset. En timer på lysbryte-
ren vil være en praktisk og hensiktsmessig løsning.

Plassering av lysarmatur
Tidligere i denne artikkelserien har vi vært inne på 
viktigheten av hviletid, og at kyrne bør ligge og tygge 
drøv minst 14 timer i døgnet. Det betyr at kyrne 
 bruker desidert mest tid i båsen. For å stimulere 
 hormonsenteret med lys må lyset inn gjennom 
 pupillene, og det er derfor viktig med godt lys der 
kyrne ligger. Over fôrbrettet i båsfjøs og over ligge-
båsrekkene i lausdriftsfjøs. Bilde 1 er fra et fjøs i 
 Nederland med mangelfull belysning i hvileområdet. 
Armatur som sprer lyset godt er å anbefale, og det er 
også vist at blått lys virker mer stimulerende på 
 hjernen enn rødt lys.

Ikke sløs med «gratis» lux   
Sollys er gratis, så sørg for å slippe inn mest mulig av 
dette. Mange og store vinduer koster ekstra ved 
 bygging, men bidrar til bedre lys og sparte strømut-
gifter. Det er viktig at en rengjør vinduer og skjermer 

på lysarmatur jevnlig, da støv og møkk stenger mye 
lys ute. Mest mulig hvite eller lyse overflater bidrar 
også til bedre lysforhold i fjøset. Ellers er det viktig at 
det er enkelt å bytte lyspærer og lysrør når disse går. 
Dette er ingen selvfølge i store fjøs der det er høgt 
under taket. Bilde 2 viser et eksempel på en enkel 
løsning der lysarmaturen lett kan senkes ned for 
 rengjøring eller bytte av pære. 

LYS FOR FOLK OG DYR
Lys stimulerer fôropptaket, mjølkeproduksjonen og tilveksten. Nok 
lys er også viktig for å oppnå et godt arbeidsmiljø i fjøset.

Enkel løsning der lysarmaturen lett kan senkes ned for 
rengjøring eller bytte av pære.

Fra et fjøs i Nederland med mangelfull belysning i hvileområdet.

Bilde 1

Bilde 2



Norskprodusert  gjødselutstyr
Alt du treng til ditt slangeanlegg5
Stripespreiarar for bruk både 
med slepeslange og for vognmontering

Slangetrommlar - Gjødselpumper - Gjødselslangar - Koblingar

www.bidnemek.no - 56 51 40 80 - post@bidnemek.no

Renovere gammelt løsdriftsfjøs?
KONTAKT OSS!

Lang erfaring  –  Solid utstyr
Vi forhandler også klauvbokser

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

Powered by

Nå er første startet opp i Norge
Ta kontakt for fremvisning og mer informasjon

A Healthy Dairy Farming Life dk.sacmilking.com/gemini
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BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN

SEMINTALLET ØKTE 35 ÅR ETTER ALLER FØRSTE 
INSEMINASJON
I Buskap og avdrått nr. 1 i 1973 
kan vi lese at det for første gang 
på flere år var registrert en økning 
i kutallet. Antall førstegangskyr 
(antall kyr pluss 50 prosent av kvi-
ger uten kalv) økte til 430 530 mot 
421 099 året før. Inseminasjons-
prosenten økte med 2,1 prosent 
til 88,3. Antall førstegangsinsemi-
nasjoner var i seminåret 71/72 på 
420 699. Hein Brandt-Madsen 
skriver at det for første gang er 
fylker som har nådd en insemina-
sjonsprosent på 100. Et fylke ser 
helt oppe på 103,7 og det må jo 
være for godt til å være sant. 
Brandt-Madsen forklarer da også 
at det er tallet under brøkstreken 
– kutallet – som er litt usikkert og 
dermed føre til at prosenten blir 
for høy. I samme artikkel skriver 
han at det har gått nøyaktig 35 år 
siden aller første kunstige 
sædoverføring fant sted her i lan-
det. Denne ble foretatt av veteri-
nær Audun Angvik i Grue i davæ-

rende Hedmark i 1938. Sæddonor 
var NRF-oksen Borgestad-Odin, 
og sæden ble lagt inn på ei tele-
marksku hos Brede Svenneby på 

Grinder gård, og resulterte i en 
kvigekalv som naturlig nok fikk 
navnet Audhumla. Oksen var for 
øvrig eid av fylkesagronom Sund. 

GLED DEG TIL NESTE NUMMER AV BUSKAP!

Fagbladet for norske storfebønder
5 - 2020
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HOLD OG  
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HORMONSNADDER  
FOR NYSGJERRIGE – side 56

UTNYTT POTENSIALET I GROVFÔRET – SIDE 27
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BRUNSTKALENDER 202126. april – 10. oktober (side 2)
Koder:
K:  KalvingBR:  BrunstI:  Inseminering

BL: BlødningS: SlimingG: Grising

BruksanvisningHver kolonne i kalenderen består av 21 ruter. Dette  markerer gjennom snittlig lengde på brunstsyklusen,  det vil si avstand mellom to brunster. Viser for  eksempel ku nr. 39 første brunst etter kalving 20. mai,  så noteres for eksempel i ruta for 20. mai.

For å lette oversikten notér gjerne med forskjellige farger for brunst, inseminering, 

blødning osv. Alle uregelmessigheter bør noteres.

Kalenderen starter på side 1 og går over to sider. Når det er igjen 2 kolonner på 

side 1, brettes disse over til side 2.For å lette oversikten har annenhver kolonne sin farge. Søndag og helligdager er merket med rødt.

Forslag til koderI  Inseminering  BR  Brunst  BL  Blødning

S  Sliming  K  Kalving G Grising

Nyttig å vite om kuaBrunsten hos NRF-kua varer i gjennomsnitt ca. 18 timer med en variasjon fra  

6–30 timer. I praksis vil det være riktig å inseminere slik: Ei ku som er i brunst  

(eller står) om morgenen, insemineres samme dag. Kyr som viser brunst om 

kvelden, insemineres neste dag.Viktige brunsttegn: uro, rauting, ridning, står for oppritt, løs hale, senker lenda, 

blankt trådtrekkende slim, eventuelt med luftbobler, rødlig svulne kjønnslepper.  

I tillegg legger kyrne ofte hodet på krysset eller snuser bak på andre kyr.

TYRStorhamargata 44, 2317 HamarTlf: 95 29 08 55E-post: Tyr@tyr.no

GenoStorhamargata 44, 2317 Hamar Tlf 95 02 06 00E-post: post@geno.no NorsvinStorhamargata 44, 2317 HamarTlf 62 51 01 00 E-post: norsvin@norsvin.no

Nyttig å vite om purkaForbrunst varer 2-3 dager (vulva er rødlig, oppsvulmet, purkene rir ofte på andre 

purker). Dersom purka skal insemineres på denne brunsten må sæddoser bes-

tilles når purka er i forbunst. Brunst (purka står) varer 1-3 dager (vulva er slappere 

og blekere). Eggløsning skjer 2/3 ut i brunsten. Beste tidspunkt for inseminering 

er midt i brunsten (10-30 timer etter at brunsten tar til). Bestill inseminering så 

snart purka viser stårefleks. Test stårefleksen ved å sette deg på krysset til purka. 

Dobbeltinseminering bør skje etter 18-24 timer dersom purka fortsatt står minst 

like bra. Gjennomsnittlig  drektighetstid er 115,2 dager for TN70-purker og 116,9 

dager for landsvinpurker (Ingris 2019, beregnet ut i fra siste registrerte bedekning).

Nyttig å vite om drektighetslengde og raser
Det er varierende drektighetslengde blant storferaser. Dette styres av fars rase 

i kryssing. Det er derfor viktig å vite gjennomsnittlig drektighetslengde til de 

forskjellige raser.  

Rase Drektighetslengde i gj.snitt Antall dager i forskjell

NRF 280 dager 0Aberdeen Angus 279 dager -1Hereford 282 dager +2Kjøttsimmental 286 dager +6Charolais 286 dager +6Limousin 290 dager +10

Ferskv
ann

Brunstkalender  2020–2021

SPERMIER MED  FORLENGET LEVETID
Se video og les mer på SpermVital.no

Forlenger levetiden på spermier opptil 48 timer.

Sæd med dobbelt så lang levetid:SpermVital sæd / 48 tVanlig sæd / 24 t

24 t0 t

36 t 48 t

INCREASINGPOSSIBILITIES

20

Ku nr. 39 ventes da normalt å være brunstig igjen  10. juni (dette sees i ruta rett ut til høyre for 20. mai.)  Siden ku nr. 39 kan komme i brunst igjen 2–3  dager  før 21. dagen, må vi allerede den 7. juni begynne å  holde øye med henne. Dette gjelder også for gris, som  også har 21 dagers  syklus. Det kan også være nyttig å  notere slim og blødning (for ku) i kalenderen.  Insemineres  

nr. 39 den 10. juni, noteres dette i ruta for den datoen.
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Nederst i venstre hjørne i hver rute finner du  forventet kalvingsdato og grisingsdato.  Kalvingsdato er beregnet i forhold til  gjennomsnittlig drektighetslengde på  NRF – 280 dager.  Dersom ku nr 39 insemineres  2. september er forventet kalvingsdato 8. juni påfølgende år. Nedenfor 

kalvings dato finner du også forventet grisingsdato (i rosa). Denne er beregnet  

i forhold til drektighetslengde 115 dager.
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• Status for ny jurslippindeks
• Rundballer eller plansilo
• Erfaringer med nye engfrøblandinger
• Oksekatalog

• Gårdsreportasjer pluss mye, mye mer

Firmanytt

FJØSSYSTEMER
har fått importen på solcelleanlegg fra en stor internasjonal produsent. De kommer til å levere solcellepaneler både til tak, 
vegg og bakkeanlegg og alle anlegg leveres med 12 års garanti mot fabrikasjonsfeil og 25 år på effekt.



Med SenseHub får du tidlig varsel om tegn 
til sykdom og hendelser som kan påvirke 
individets og besetningas helse.

Når du er i forkant, kan du forebygge i  
stedet for å behandle, og du kan redusere 
bruken av antibiotika. Hvis sykdom likevel 
oppstår, har du mulighet til å sette i gang 
behandling raskt.

SenseHub gjør det kort sagt lettere for deg å 
ta gode beslutninger til riktig tid. Slik bedres 
både dyrevelferden og produktiviteten!

Det lønner seg å være 
føre var!

Dette produktet er ikke ment for å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre sykdom hos dyr. For diagnostisering, behandling, 
kurering eller forebygging av sykdom hos dyr, bør du konsultere veterinær. Nøyaktigheten av dataene som samles inn og presenteres 
via dette produktet er ikke ment å tilsvare presisjonsnivået til medisinsk utstyr eller vitenskapelig måleutstyr.
Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Mer om SenseHub:
osid.no 

geno.no

ER DET IKKE PÅ TIDE Å BLI 
SELVFORSYNT MED ENERGI?

Kontakt Torgeir Straand: Tlf.: 906 57 267   post@nbgass.no   www.nbgass.no

Nå kan du produsere din egen strøm og biogjødsel, 
samtidig som du reduserer klimagassutslipp. Nordisk 
Biogass har det du trenger, om du driver stort eller smått. 

GreenFarm anlegg for større bruk Telemarksreaktoren for mindre bruk
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Oddmund Filseth døde 3/1 i 2023, 96 år gammel. Han ble født i Romedal 
3/11 1926 og ble ferdig utdannet veterinær i 1955. Han fattet tidlig 
 interesse for kunstig sædoverforing på storfe. Oddmund ble en pioner  
ikke minst når det gjaldt utvikling og bruk av frossen oksesæd.

ODDMUND FILSETH

Oddmund Filseths innsats i NRF 
(Geno) førte til at Norge tidlig 
kom i gang med dyp frysings-

teknikken. Det førte til at storfebønder 
fra Finnmark i nord til Lindesnes sør 
kunne få tilgang til sæd fra de beste 
oksene og slik delta i et landsom-
fattende avlsarbeid. Oddmund skrev en 
rekke artikler og dessuten boka; 
 ”Kunstig sædoverføring – Fra idé til 
seminavl”. Det er en historisk beretning 
over utviklingen innen fagfeltet og er 
interessant lesning ikke minst for de 
som arbeider med semin og storfeavl. 

Oddmund hadde mange internasjo-
nale kontakter og ble godt kjent for 
sin innsats i fagmiljøer verden over. 
Han var også svært opptatt av dyre-
helse og arbeidet tidlig for å få innført 
en helsekortordning for kyr i samar-
beid med Den norske veterinærfore-
ning og Norske Meierier. Allerede i 
1975 ble ordningen innført over hele 
landet. Dette var unikt og gjorde det 
mulig å velge ut individer som i tillegg 
til høy produksjon også nedarvet god 
helse. Gjennom snart femti år er 

systemet videreutviklet og blitt enda 
mer kraftfullt etter hvert som nye 
datatekniske muligheter har vokst 
fram. Takket være helsekortordningen 
og bevisst avl for å fremme dyrehelsa 
gjennom mange år, har Norge et 
betydelig fortrinn på eksportmarke-
det. Oddmund jobbet også i to år for 
Norad på Madagaskar. Dit ble det 
sendt NRF-kalver og norsk oksesæd 
for å styrke produksjonen av melk og 

kjøtt. Arbeidet hans der var viktig, 
ikke minst når det gjaldt organisering 
og opplæring av bønder, inseminører 
og veterinærer.

Oddmund nådde en høy alder. Som 
ungdom fikk han lungetuberkulose og 
var på langvarig ”kuring” som det ble 
kalt den gangen. Leger og familie for-
ventet ikke at han skulle bli gamle 
karen, men der tok de feil. Han hadde 
pågangsmot og arbeidsvilje og sam-
let styrke ikke minst gjennom sine 
turer i skog og mark. Etter hvert ble 
han en ivrig orienteringsløper og tok 
ofte skiene fatt. Dyreliv og særlig 
fugleliv var hans store interesse. 
 Oddmund tok på seg mange verv i 
frivillige organisasjoner. 

Vi som har hatt gleden av å få jobbe 
sammen med Oddmund, ser tilbake 
på godt samarbeid, vennskap og 
 trivelige år. Hans kunnskap og erfa-
ring har vi hatt stor glede av, og ikke 
minst vi vil huske hans vennlige vesen 
og lune humor. 

MINNEORD

Arne Ola Refsdal

Pensjonist – tidligere forsker og avdelingsleder i Geno
aol-r@online.no

NESTE NUMMER AV BUSKAP KOMMER 
 I DIN POSTKASSE CA. 05. APRIL.
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Se mer på www.krokkasser.no
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Frontlasterkasser og krokkasser
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Traktorkjerre

post@krokkasser.no +47 911 90 404

STORT LAGER
- RASK LEVERING
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GJØDSELPUMPER 
FOR ENHVER 
DRITTJOBB!
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Q-bonden
Redigert av Heidi Stenseng  |  heidi.stenseng@kavli.no

TIPS I FORBINDELSE MED KALVING 
OG KALVINGSREGISTRERING

Registrer fødselsvekt 
Husk å veie kalven innen 4 dager for å få korrigert fødsels-
vekt. Da vil du også får korrigert 200-dagers vekt hvis du 
veier i riktig intervall for 200-dagersvekt. Fødselsvekta kan 
registreres samtidig som man registrer kalvinga eller via 
Registrer og Veiing. 

Fast etternavn på kalv
Mange ønsker å ha gårdens navn eller lignende som fast 
etternavn på kalvene f.eks. " … av Torp". Dette kan du legge 
inn under Egne valg på oppslagstavla di. Da vil programmet 
 automatisk foreslå dette etternavnet under Registrering -> 
Kalving og du trenger kun taste inn fornavn. Årets anbefalte 
forbokstav til fornavnene er T.

HUSK Å SØKE OM PRODUKSJONS-
TILSKUDD 15.03
Det er snart tid for å søke produksjonstilskudd. Fristen er 
15/3, med telledato 1/3. I Storfekjøttkontrollen ligger det en 
rapport som kan brukes som grunnlag ved utfylling av 
 søknaden. Den kan også tas ut i PDF-format. Du finner den 
under Rapporter -> Produksjonstilskudd. I rapporten fyller du 
inn telledato og klikker på Søk, du får da en oversikt som 
viser antall dyr i de ulike kategoriene pr. angitt dato. Tallene i 
blå skrift kan du klikke på for å få en liste over individene 
som ligger bak tallet. Dette kan være til hjelp dersom du 
 mistenker at det er avvik mellom faktisk antall og antall i 
 Storfekjøttkontrollen. 

AVLSVERDIBEREGNING 
Årets første avlsverdiberegning var 1. februar. Neste 
 beregning gjennomføres i april. Frist for registrering av data 
er innen utgangen av mars. Husk å legge inn alle vekter og 
kalvinger.    

Storfekjøttkontrollen
Nytt fra

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

VOLUM OG MELKEKVALITET 
Q-MEIERIENE
I 2022 hentet Q-meieriene inn 97,2 millioner liter kumelk fra 
egne produsenter, derav 16.6 millioner i Gausdal og 80.6 
millioner på Jæren. Det viser en nedgang på 4.3 prosent i 
volum i 2022 mot 2021 og skyldes i hovedsak lavere melke-
kvoter. Fettprosent var 4.41 prosent, mot 4.36 prosent i 
2021, det tilsvarer en økning på 1.2 prosent. Gjennomsnitt-
lig proteinprosent i melka havnet på det samme som i 2021.
 

Gausdal Jæren Q-meieriene 
2022

Q-meieriene 
2021

Volum 16 602 568 80 645 332 97 247 900 101 601 894

Elitemelk (%) 94,4 96,3 95,4 93,9 

Fett (%) 4,33 4,49 4,41 4,36

Protein (%) 3,56 3,48 3,52 3,52

Høyeste ytelse i Q-meieriene 2022
På grunnlag av årsrapporten i Kukontrollen har Q satt opp 
en oversikt over besetningene med høyest ytelse i 2022. På 
topp i Q-meieriene finner vi Ole Morten Aanestad med 
14 706 kg EKM, etterfulgt av Kari Myhre/Simen Thallaug 
med 11 601 kg EKM.

Tabell 1. 10 på topp i Kukontrollen til Q-Meieriene Gausdal 
2022, rangert etter EKM

Produsentens navn
Antall 
årskyr

Kg 
EKM

Kg 
mjølk

Fett 
prosent

Protein 
prosent

Kr.fôr 
pr 100 

kg EKM

Kari Myhre/
Simen Thallaug

68,2 11 601 11 738 3,83 3,42 20

Forseth Eystein 33,2 10 123 9 535 4,38 3,63 28

Øye Eirik 30,4 9 678 9 342 4,26 3,47 31

Sorperoa 
Samdrift DA

55,1 9 516 9 509 3,96 3,54 27

Nergården Kristian 37,9 9 354 8 872 4,28 3,67 31

Rogne Simen 71,8 9 128 8 821 4,13 3,67 13

John Myklebø 48,4 9 106 8 750 4,27 3,50 27

Surnflødt Erling 33,8 8 889 8 463 4,32 3,57 32

Rudi Stein Roger 66,8 8 888 8 365 4,34 3,71 29

Gullroa Samdrift DA 45,8 8 729 8 427 4,22 3,51 28

Tabell 2. 10 på topp i Kukontrollen til Q-Meieriene Jæren 
2022, rangert etter EKM

Produsentens 
navn

Antall 
årskyr

Kg 
EKM

Kg 
mjølk

Fett 
prosent

Protein 
prosent

Kr.fôr 
pr 100 

kg EKM

Aanestad Ole Morten 58,4 14 706 14151 4,24 3,47 21

Lunden DA 103 11 068 10501 4,38 3,47 19

Hobberstad Elin 45,7 10 770 9939 4,61 3,5 31

Foren DA 49,8 10 077 9480 4,47 3,47 28

Garborg Thor Helge 55,5 10 049 9489 4,53 3,35 23

Haugland Frank 46,5 9 514 8856 4,39 3,74 30

Naterstad Runar 56,4 9 446 9003 4,27 3,63 33

Brødrene 
Kolnes ANS

51 9 385 9111 4,27 3,39 24

Osmund Birkeland 13 9 286 9311 3,99 3,39 33

Harestad Erlend 48,6 9 264 8904 4,3 3,42 26

TIPS:  
ÅRSOPPGJØR-RAPPORTEN 

Årsoppgjør er en rapport som er laget med tanke på 
bruk i forbindelse med regnskapsføring og status-
balanse ved årets slutt. Den kan lastes ned som PDF 
slik at du kan sende den til for eksempel regnskapsfører. 
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Vi i TINE Redigert av Unni P. Christensen
unni.p.christensen@tine.no

TINE er stolte av å presentere en ny 
medlemsfordel til våre medlemmer. 
Konseptet Førsteårsprodusenter i 
TINE er et tilbud til alle produsenter 
som er inne i sitt første år som melke-
produsent i TINE.

Hensikten er å bidra til at produsenten 
øker innsikt og kunnskap om det å 
være melkeprodusent, leverandør og 
eier av TINE. Programmet går over 12 
måneder og vil ta for seg et bredt 
spekter av temaer innen produksjon, 
økonomi, dyrehelse, bondevelferd og 
eierdemokrati. 

Det kan for eksempel være alt fra valg 
av rett høstetidspunkt til gjennomgang 
av tilskuddssøknader og sosiale rettig-
heter for melkeprodusenter. Et viktig 
poeng er også å bli kjent med andre i 
samme situasjon, lære av hverandre og 
bygge nettverk både lokalt og nasjonalt.

Rullerende «inntak»
Mange nye produsenter starter opp 
ved årsskiftet, men det er også en del 

som kommer til underveis i året. Uan-
sett når på året produsenten starter 
opp, vil de kunne følge programmet 
de neste 12 månedene og få med seg 
hele årshjulet for programmet.

Nasjonale og distriktsvise møter
Temaene i møtene vil følge sesonger 
og årshjul. Men i vårt langstrakte land 
er det jo store variasjoner med hensyn 
til for eksempel våronn og høstetids-
punkt. For å tilpasse dette mest mulig 
til regionale forhold, vil noen av 
møtene tilbys distriktsvis og andre vil 
være nasjonale og dermed felles for 
førsteårsprodusenter fra hele landet.

Personlig invitasjon
Møtene er gratis og avholdes digitalt en 
gang i måneden. Alle førsteårsprodu-
senter får personlig invitasjon (pr. 
e-post) til å delta i programmet og 
møtene. Første møte i januar hadde 
samvirke og eierrollen på programmet, 
i februar var det fokus på produksjons-
tilskudd og ku- og geitekontrollen, og i 
mars er det distriktsvise møter.

FORSKNINGSMILJØ I VERDENSKLASSE

TINE deltar i en rekke forsknings-
prosjekter som bygger ny kunnskap for 
den norske melkebonden og i verdi-
kjeden for melk. Nå har vi laget en 
 digital brosjyre om våre forskningspro-
sjekter.

Brosjyren ligger på nettsidene og 
beskriver forsknings aktivitetene som 
TINE Forskning og fagstøtte leder eller 
 deltar i. Den blir oppdatert fortløpende 
med ny forsknings aktivitet. Avdelingen 
jobber spesielt innen temaene:

Samarbeidet med TINEs eiere har 
gitt en dyrehelse i  verdenstoppen
I mange år har den norske melke-
bonden, gjennom TINE-samvirket, sett 
verdien i å bygge opp kompetanse og 
kunnskap som kommer verdikjeden til 
gode. Et resultat av dette er blant 
annet en dokumentert dyrehelse i 
verdens toppen for norske melkekyr  
og geiter.

Hemmeligheten ligger i et godt sam-
arbeid i hele næringa med myndig-

heter, forskningsinstitusjoner, inter-
nasjonale forskningsmiljø og ikke minst 
norske melkeprodusenter. Forskning 
kommer bonden til gode gjennom 
 rådgivere fra TINE og andre aktører. 
Forskningsarbeidet er derfor en viktig 
brikke for å sikre en konkurransedyktig 
og bærekraftig verdikjede for norsk 
melk.

STARTER OPPFØLGINGSPROGRAM FOR 
 FØRSTEÅRSPRODUSENTER YOUTUBE  

– SE OPPTAK AV 
FAG MØTER

Visste du at alle våre digitale 
 fagmøter tas opp og ligger til-

gjengelig i en egen spilleliste på 
YouTube? Gå inn på YouTube, søk 

etter «TINE Rådgiving og medlems-
service», velg «Spillelister» og klikk 
på den listen som heter «Fagmøter 

i TINE Rådgiving og medlems-
service – opptak». 

«Spilleliste digitale fagmøter opptak»



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

Se www.fjossystemer.no

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

Fjøsinnredning/utstyr

Ingaveien 20 – 1735 Varteig
T: 69 12 68 00

www.bbagro.no

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

Gjødselutstyr

Duun Industrier

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

Ole G. & Co AS  
Nord Varhaug

4368 Varhaug
T: 51 79 35 50 

www.jaerbu.no
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T: 63 83 90 00  n  F: 63 83 35 01
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                                 Landbruk AS

Kjelleveien 30, 3125 Tønsberg 
T: 33  31 70  00

www.astlandbruk.no

Fôr/fôrbehandling

BESØK OSS PÅ NETT: 
www.felleskjopet.no 

www.fkra.no

Kontakt nærmeste 
 Norgesfôr-bedrift

www.norgesfor.no

Naturlig ernæring for landbruket

 
Tlf: 578 27 100

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

Organisasjon/forening/bistand

Mjølkeanlegg

Rådgivning

Husdyr

Grendaservice AS 
Telefon 56 51 09 15

Strangko Tønsberg 
Telefon 33 31 76 54

Jørn Paalgård 
Telefon 901 98 253

Fjøssystemer Midt Norge 
Telefon 72 89 41 00

S T R A N G K O

Postboks 3250, 1402 Ski

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

www.delaval.no

ALT DU TRENGER TIL FJØSET

 

 

 

 

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

Bygg

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

Se www.fjossystemer.no

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

SAC Norge
Filial af A/S  

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

Kleppe Norge
Telefon: +47 41 28 22 56

E-mail: no@sacmilking.com

G.K. Røe AS
6680  Halsanaustan

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

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

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

Enger Agri Service AS
1866  Båstad
Tlf: 95481368

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

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

samt Troms og Finnmark

SAC NORGE 
Aktieselskabet

S.A.Christensen & Co.
DK 6000  Kolding  

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

G.K. Røe AS
6680  Halsanaustan

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

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

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

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

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

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

Enger Agri Service AS
1866  Båstad
Tlf: 95481368

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

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

Troms og Finnmark

SERVICE-SIDER

Gjerder

Gjeteren AS
Vi fører alt innen elektriske

gjerder og utstyr!

www.gjeteren.no

Tlf: 67 15 42 42

www.tyr.no

Storhamargata 44 • 2317 Hamar
T: 952 90 855

OfotLab
Analyse av grovfôr, jord,  

planter og korn.
NorFor-analyser.

www.ofotlab.no
post@ofotlab.no

Telefon: 462 83 366

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

T: 90 20 33 17

www.reime.no • post@reime.no

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

www.shh.no

 Songe Hydrauliske Topstag

Tlf: 37 16 45 40
salg@songeproducts.com

SAC i Norge repræsenteres:
SAC Denmark
+45 75523666

www.sacmilking.com
dk@sacmilking.com
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Medlemsinfo Redigert av Ingunn Nævdal
ingunn.nevdal@geno.no

STORFE 2023
Sammen med Felleskjøpet, NLR, Nortura, Tine og Tyr arrangerer 
Geno storfekongress på Scandic Oslo Airport, Gardermoen,  
9.–10. november 2023. Storfe 2023 er en kongress for aktive 
 storfeprodusenter, rådgivere, fagpersoner og tillitsvalgte i landbruket. 
Det legges opp til fire parallelle fagprogram med felles åpnings-
foredrag og avslutning. I tradisjonens tro blir det også festmiddag 
med god, norsk mat, underholdning og dans.

Følg Storfe 2023 på Facebook.com/storfe2023. 

GENOS ÅRSMØTE 2023
Årsmøtet i Geno blir 20.–21. mars 2023 på 
 Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

ELITEOKSEUTTAK I 2023
Første eliteokseuttak i 2023 offentliggjøres 6. mars. Se tabellen for oversikt over datoer for eliteokseuttak i 2023.

Tabell. Eliteokseuttak i 2023

1–2023 2–2023 3–2023 4–2023

Offentliggjøring av nytt eliteokseuttak 6. mars 29. mai 2. oktober 27. november

Oppdatert oversikt over eliteoksene i nettbutikken 6. mars 29. mai 2. oktober 27. november

Nye eliteokser er på plass i Geno avlsplan 6. mars 29. mai 2. oktober 27. november

Papirkatalogen sendes ut sammen med Buskap fra 27. februar 29. mai 9. oktober 11. desember

*Utkjøring av sæd fra nye eliteokser starter 13. mars 5. juni 9. oktober 4. desember

*De nye oksene er ute i alle beholdere i løpet av en seksukers periode fra utkjøringen starter.

GRATULASJONSPLAKAT 
NYTT FJØS
Kjenner du noen som nettopp har bygget nytt fjøs 
eller gjort store ombygginger i eksisterende fjøs? 
Da vil Geno gjerne høre fra deg slik at vi kan sende 
vedkommende en gratulasjonsplakat. 

Opplysningene vi trenger for å lage plakaten er: 
Navn på gården 
Navn på eier(e) 
Telefonnummer
Byggeår/år for ferdigstillelse av store ombygginger 

Det er dessverre ikke plass til kun store bokstaver 
på plakaten. Plakaten kan sendes direkte til eier, 
eller til rådgiver, inseminør, produsentlaget eller 
 lignende. En del produsentlag deler eksempelvis ut 
disse på produsentlagsmøter for å gjøre ekstra stas 
på de som har bygget nytt fjøs. 
Gratulasjonsplakat kan bestilles via skjema på 
www.geno.no/gratulasjonsplakat

Hovedkomiteen for Storfe 2023 består av (fra venstre) Elisabeth Kluften i Nortura, 
Erik Brodshaug i Tine, Rune Lostuen i Felleskjøpet Agri, Agnete Børresen i Geno, 
Jan Ferstad i NLR og Per- Sigve Lien i Tyr (med på skjerm). Foto: Felleskjøpet

FÅ MED DEG GENOPODDEN
Genopodden er Genos egen podkast om ku og kalv, avl, fruktbarhet, genetikk og mye av det 
Geno SA driver med. Rasmus Lang-Ree (redaktør i Buskap) og Oda Christensen 
 (kommunikasjonssjef i Geno) er programledere. 

Det publiseres ny episode hver måned, og podden er tilgjengelig både på Spotify, iTunes, 
SoundCloud og Acast. Søk etter Genopodden på den appen du velger å bruke, eller finn 
 episodene på www.geno.no/genopodden.



Telefon 02634        fjossystemer.no

Camilla Røed på Fudske Gård har vært testvert for fôrskanneren vår. Gjennom testperioden  
har mengde melk på tank og fôreffektivitet økt, og hun har fått bedre dyreflyt i fjøset. 
Hør Camilla dele sin erfaring med fôrskanneren. Skanneren kan benyttes sammen med  
takband eller distribusjonsvogn som har automatisk utfôring. Dette er et unikt styrings- 
system som automatisk sikrer rett mengde fôr på fôrbrettet, hele døgnet. Scan QR-koden  
og se filmen. Du finner den også på vår nettside og YouTube-kanal.

Liten, stor nyhet – først hos Camilla!

Scan QR-koden 
og snurr film!

Fjøs fra A til Å



Nå utfører 
Per Jarle og Geir Thomas
sitt melkesystem 
drektighetskontroll 
og oppdager  
brunst

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

DeLaval 
VMS™ V310NYE

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


