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FATLAND

Er du klar for 
Fatland?

Fatland Oslo: 480 86 006 
Fatland Ølen: 979 85 522 
Fatland Jæren: 51 68 21 20

Fatland er Norges største private kjøttbedrift. Vi har drevet 
slakting siden 1892 og har et godt tilbud til alle produsenter.

Vi er med fra bås til bord: Fra rådgivning og livdyromsetning 
hos produsent, via slakting og skjæring, til produksjon av 
gode kjøttvarer!

www.fatland.no
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REDAKTØRENS SPALTE

Sommeren 2018 vil definitivt gå inn  
i historien som en prøvelse for sør- norske 
bønder. Den vedvarende varme og tørre 
været, har ført til akutt fôrmangel de fleste 
steder sør for Trøndelag og resultatet ser  
vi allerede. Dyr til slakteriene i hopetall.  
Ja, så mye dyr er sendt til slakteriene denne 
sommeren at fryselagrene nå er rekordfulle. 

Vi snakker om en tørkekrise av 
dimensjoner og skadetall på godt over en 
milliard kroner er nevnt - uten at vi med 
sikkerhet vet hvor kostbart dette blir til 
slutt. Enkelte bønder har hatt en førsteslått 
ned mot 30 prosent, de fleste har rundt 
70-80 prosent av normalavling. Det er en 
svært krevende situasjon for mange dyktige 
norske bønder – en situasjon de står 
fullstendig maktesløse overfor. 

Derfor blir det viktig framover å redu- 
sere skadevirkningen så mye som mulig. 
Hvordan det skal skje, kan det vær delte 
meninger om. Men noe synes klart: tørken 
vil gi merarbeid for å dekke opp fôrmange-
len, og bønder må regne med å bruke  
mer tid i fjøset i vinter – med mer støy.  
For fôrbrettet blir tomt mye av dagen,  
og dyra vil bli mer urolige.

Et konkret råd til de bøndene som  
er hardest rammet er å utnytt beitene 
maksimalt i høst. Slipp kyrne i utmarka, 
bruk halm og spar på vinterfôret lengst 
mulig. Det er dessuten viktig å høste det 
som høstes kan. Gammel eng og marginale 
områder må utnyttes. Kvantitet er viktig  
i et år der vi bare må glemme kvalitet. 
Et annet råd til bønder som nå fortviler 
og ikke vet hva vinteren vil bringe, er å 
sette opp en fôrplan. Her er det hjelp å få 

både fra fôrleverandører og Norsk Land-
bruksrådgivning. Lag en plan ut fra hva du 
har og hvordan du best skal bruke kraftfôr, 
halm og utnytte dette. 

For det som er viktig nå er å unngå 
panikkslakting av dyr – så vel storfe som 
småfe. Det kan kjøpes inn mye kraftfôr  
før det lønner seg å slakte. Vårt råd er å 
beholde så mange dyr som mulig, lengst 
mulig. Flere banker og finansinstitusjoner 
har allerede signalisert at de kan være 
villige til å utsette avdrag på lån og nettopp 
denne type betalingsutsettelse kan være 
gull verdt for å forsere den kneika som nå 
synes veldig tung å komme over. Poenget 
er at optimismen ikke må bli borte i kjøl- 
vannet av den tørkekrisen vi nå ser 
konsekvensene av. 

Og så kan det bli avgjørende å 
søke om avlingsskadeerstatning. Fristen  
er 31.oktober og selv om det er 30 prosent 
egenandel, kan dette bidra til å berge 
stumpene. 50 prosent av forventet 
erstatning kan utbetales som forskudd 
dersom det er behov for det. 

Vi føler med bønder som akkurat  
nå sliter i motbakke og lurer på hvordan  
de skal få endene til å møtes. Det tærer på 
både fysiske og mentale krefter å se dyrene 
bli magre på grunn av mangel på høyverdig 
fôr og sendt til slakteriet lenge før tiden.  
Nå håper vi myndighetene er rause og gir 
den støtte som må til. Det fortjener en 
dyktig norsk bondestand. 

Krevende tider   
for sør-norske  
bønder
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Eksempel på Natura Step aviarsystem 

Trenger ditt fjørfeanlegg 
oppgradering? 

 

Kontakt

en av våre 

rådgivere!

Fjøssystemer har de mest fleksible løsningene for nybygg eller ombygging av  
alle typer fjørfeanlegg. Med et bredt utvalg produkter fra Big Dutchman, høy kompetanse, 

god service og ikke minst nærhet til deg som kunde, er du sikret en god løsning. 
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Svineproduksjonen
må reduseres!
❚ STÅLE GAUSEN ❚  ❚  ❚ STYRELEDER, KLF

Ved utgangen av uke 31 var det 
6192 tonn gris på reguleringslager, og 
i uke 32 økte dette lageret ytterligere.  
Det gjør at vi har en historisk stor overpro-
duksjon, og dagens markedsregulerings- 
regime og markedsregulator klarer ikke å 
håndtere utfordringene. Situasjonen har 
oppstått etter en historisk varm og god 
sommer, som normalt gir godt salg av 
svinekjøtt. Etter mange år med overproduk-
sjon, med påfølgende press på økonomien 
til norske svinebønder, er det på tide å 
tenke nytt. 

Etter år med overproduksjon av 
svin, og mangel på tiltak og ikke minst 
tiltak som virker, må vi tørre å se på 
alternative løsninger for å bedre situasjo-
nen. Det er ingen grunn til å tro at 
situasjonen løser seg med bruk av mer av 
den samme medisinen som vi allerede har 
benyttet i mange år. Når vi vet at det er 
begrenset effekt av verktøy i verktøykassen 
for markedsbalansering, blir ikke situasjo-
nen bedre av at eksportmuligheten som  
vi har i dag, forsvinner etter 2020. 

Samtidig går salget av gris ned 
selv etter en fantastisk sommer. Årsakene 
kan være flere, men som bransje kan vi 
ikke gjøre noe med fokuset på å spise 
mindre kjøtt, vegetartrenden som gjør seg 
gjeldende i Europa, forbud mot grilling etc. 
Det vi derimot skal gjøre noe med, er å øke 
fokuset på dyrevelferd slik grisen får det 
bedre og vi unngår de triste og ikke minst 
salgsdempende oppslagene som vi så i 
vinter. Jeg forventer at medlemsslakterier i 
KLF sammen med sine slaktesvinprodusen-
ter sørger for at samtlige er med i dyre- 
velferdsordningen for slaktergris når vi 
kommer til 1. januar 2019. 

Parallelt skal vi jobbe for å få på  
plass en fornyet og bedre markedsregulering. 
Jeg håper og tror at flere nå ser at behovet for 
nye «verktøy i verktøykassen for markeds- 
balansering» er der, og forslaget som ble 
lansert om en felles ordning mellom KLF  
og Nortura i 2016 var, er og blir fornuftig. 

For situasjonen er dramatisk! 
Markedsprisen ligger kr 1,40 pr. kg under 
vedtatt målprisen. En målpris som har hatt 
små endringer i de senere år. I skrivende 
stund betaler svineprodusenten i tillegg  
kr 1,20 pr. kg i omsetningsavgift. For en 
konsesjonsbesetning med 2100 slaktegris 
utgjør dette over 400 000,– pr. år. Også ved 
balanse i markedet må en forvente å betale 
noe i omsetningsavgift, men overproduksjo-
nen koster mer enn 300 000 kr på årsbasis 
for en konsesjonsbesetning. Dette er mye 
penger! Og fortsetter overproduksjonen å 
øke, øker omsetningsavgiften ytterligere.

Fra bedriftene i kjøttbransjen 
jobbes det hver dag for å øke fokuset på 
salg av produkter av svin, gjennom løpende 
utvikling av nye produkter og nær dialog 
med dagligvarekjedene. Likevel har salget 
av gris så langt i år (engrossalg av slakt)  
gått ned med to prosent, og økningen  
i produksjon har økt med tre prosent. 

Vi har nå behov for en snarlig og 
effektiv justering i produksjonen. Antallet 
smågris som produseres må reduseres.  
Det har kommet anbefalinger om at an- 
tallet purker reduseres med fem prosent. 
Dette vil være en fornuftig og svært 
lønnsom korrigering for svinenæringen, 
men nå haster det. KLF er positiv til 
innspillet og forventer at mange deltar  
i denne dugnaden. 

Som styreleder i KLF oppfordrer jeg 
lederne i landets slakterier, både samvirket 
og private, til å besøke sine smågrisleveran-
dører for å drøfte utfordringen. En hoved-
oppgave må da være å finne løsninger som 
motiverer smågrisprodusenter til å redusere 
smågristallet. Kanskje må det følges opp 
med prismessige endringer som gjør at 
produsenter som bidrar til å få tilpasset 
produksjonen, får en kompensasjon 
gjennom endring i prissystemer (f.eks.  
kun bonuser til dem som har forpliktet  
seg til å redusere). Her må det enkelte 
slakteri finne løsninger som er tilpasset 
egen og sine produsenters situasjon.  
Og gjerne lage tydelige avtaler og god  
dokumentasjon for oppnådde reduksjoner. 
Utfordringene er herved gitt!

KLF-INNSPILLET

„“– Vi har nå behov for en  
snarlig og effektiv justering  
av produksjonen.

2072 Dal | www.furuseth.no | E-post: furuseth@furuseth.no | Tlf: 63 97 70 10

Hvis : gode betingelser
 : god service
 : rask tilbakemelding
 : rask levering
 : fleksibilitet
 : rådgivning er viktig for deg…
…prøv en leveranse til oss, og vi skal gjøre det vi kan for at du skal bli fornøyd!  

Vi ønsker alle 
våre kontakter 
en god jul 
og et godt  
nytt år.

07 M
EDIA.2.2015
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❚ PER A. SLEIPNES

TØRKE OG FÔRMANGELTØRKE OG FÔRMANGEL

– Den kan bli mer kritisk enn storfeslak-
tingen. Mange bønder har dårlig hjemme-
beite, og det kan føre til at flere lam enn 
normalt slaktes direkte fra sanking. Dette 
må vi med alle midler forsøke å unngå. 

– Er du fornøyd med de grep markedsre-
gulator tar?

– Jeg er opptatt av veien ut av det uføret 
vi nå er inne i. Derfor oppfordrer jeg alle par-
ter til å være med på en dugnad. For oss er 
det viktig – sammen med markedsregulator 
– å finne gode løsninger som både gagner 
kjøttindustrien og produsentene.

KRITISK I LILLESAND
Frykt for å gå tom for fôr gjør altså at flere 
bønder nå velger å slakte dyra. Flere av slak-
teriene opplever stor pågang, langt over det 
normale. For Jens Eide i Lillesand skaper det 
store utfordringer. I øyeblikket slakter han 
tre ganger normalen. Men det kan bli langt 
mer utover høsten.

– Ja, jeg frykter at slaktevolumet for vårt 
vedkommende kan bli tidoblet. Problemet 
er kapasiteten på fryselager. Jeg ser for meg 
slakt av mellom 600 og 700 storfe i en peri-

ode der jeg normalt slakter mellom 60- og 
70 dyr. Det er klart at slikt merkes. I likhet 
med Terje Wester i Fatland oppfordrer jeg 
våre produsenter til å holde igjen så mye 
som praktisk mulig når det gjelder småfe 
framover, sier Jens Eide. 

MER ARBEIDSKRAFT
Ved landets nest største private slakterisel-
skap, Furuseth på Dal i Akershus, bekrefter 
de større pågang enn vanlig fra bønder som 
ønsker å slakte. 

– Dette kan også ha med at prisene på 
levering av kjøtt settes ned fra 1. juli. Sam- 
tidig er det ingen tvil om at mange bønder 
nå frykter fôringssituasjonen utover høsten, 
sier daglig leder Harald Furuseth. 

– Har dere kapasitet til å ta unna alle 
henvendelsene? 

– Den største effekten av dette vil vi nok se 
først fra høsten av, men antall innmeldt slakt 
ligger allerede langt over det normale. Vi vil 
framover sette inn mer arbeidskraft. At det nå 
vil hope seg opp er ingen god løsning, og det 
beste for oss som driver slakteri er å ha en jevn 
levering hele året, understreker Furuseth.

– Hold tilbake lammene 
så lenge som mulig

Det er konsernsjef Terje Wester i Fatland 
som kommer med denne oppfordringen 
overfor produsenter rundt om. Fatland-slak-
teriet på Jæren slakter i disse dager rundt 
2000 småfe pr. uke (1500 lam) og det er fem 
ganger mer enn normalt. Wester er klar over 
at fôrmangelen er kritisk for mange produ-
senter, men han ber allikevel om tilbakehol-
denhet – både når det gjelder småfe og 
storfe. 

STORE FORSKJELLER
– Hvor mye mer storfe har dere slaktet de 
siste månedene og planlegger å slakte ut-

over høsten, sammenlignet med et «nor-
malår»?

– Hos oss er det store forskjeller fra dis-
trikt til distrikt. Og det er en markant for-
skjell på juni og juli. I juli hadde vi f.eks., en 
økning i storfeslaktingen på Fatland Oslo på 

hele 207 prosent. Tilsvarende tall for Ølen 
og Jæren var henholdsvis 46 og 59 prosent. 

OPPFORDRER TIL DUGNAD
– Hvordan tror du tørken vil påvirke lam-
meslaktingen utover høsten?

– Min bønn og hen- 
stilling til småfebønder er å 
holde igjen. Forsøk å utsette 
slaktingen så lenge som mulig.  
I en overskuddssituasjon  
som den vi opplever nå,  
er det svært uheldig om  
«alle» sender småfe til 
slakting samtidig. 

Intra Hydrocare har en dobbel effekt: Det fjerner biofi lmen
og desinfi serer drikkevannet. Sikker og veldig effektiv!

Sikker rengjøring og desinfeksjon av drikkesystemer

Mineral-Expressen AS

 

Best registered disinfecting

Private area and Public health

PT02  PT03  PT04  PT05

Veterinary Hygiene

Food and Feed

Drinking water

and sanitizing product

Hvor trygt er 
vannet ditt?

WWW.INTRACARE.NL

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

Besøk min stand : D 03-34

Tørke og fôrmangel bidrar til økte kjøttlagre
Mengden kjøtt på reguleringslager har knapt noen gang tidligere vært  

større enn den er i øyeblikket. Tilsammen 8600 tonn kjøtt befinner seg nå i ned-
frosset tilstand på fryselagre rundt om, og det kan bli mer om bønder fortsetter  
å melde inn storfe i stor skala i kjølvannet av tørken i Sør-Norge.

Det er Nortura Totalmarked som i første rekke 
håndterer innfrysning av overskuddskjøtt her i 
landet. Omsetningsrådet har besluttet at volumet 
storfekjøtt som kan legges på reguleringslager i 
2018 økes fra 2500 tonn til 5000 tonn.

Med utgangspunkt i tørkesituasjon, åpnes det 
nå for dobbel mottaksplikt for helt slakt. Situasjo-
nen er så dramatisk at Omsetningsrådet legger til 
grunn at vi har en force majeure situasjon.

Det innebærer at innenfor rammen av den  
nye, ekstra kvoten på 2500 tonn, vil de private 
slakteriene kunne levere helt slakt til regulerings-
lagring. Hvor mye det enkelte slakteri kan levere 
bestemmes av deres slakteandel av storfe i 2017.

Adm. direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen, 
peker på at de siste måneders rammer både 
produsenter og slakterier. 

– Mange slakterier opplever allerede kraftig 

vekst i slaktingen av storfe. Det gjensidige 
avhengighetsforholdet som eksisterer mellom 
bonde og slakteri gjør at slakteriet stiller opp – 
noe annet er utenkelig. Det er en forutsetning 
for å beholde kundeleverandør forholdet når 
krisen er over. Den økte slaktingen betyr større 
lagre, økt kapitalbinding, et «kjøpers marked» 
som er tregt, samt økt risiko for tap som følge 
av prisnedskriving. Reguleringslagrene skal også 
tømmes i det norske markedet etter hvert. 
Legger slakteriene i KLF inn 1500 tonn mer 
storfekjøtt på lager enn normalt, binder det 
rundt 100 millioner kroner i ekstra kapital,  
sier Juul-Hansen.

OSLO

HOMMERSÅK

Bønder ringer 
krisetelefon

Mange bønder tok kontakt med 
Bondelagets krisetelefon fordi de er 
bekymret for konsekvensene av 
tørken og fôrmangelen. 
– Det er ganske stort trykk på telefonen i 
forhold til normale tilstander, sier Halle 
Arnes, fagkoordinator for HMS i Norsk 
Landbruksrådgiving, til P4. 

Den verste tørkesommeren siden 1947 
har rammet bønder over hele Sør-Norge. 
Resultatet er masseslakt av besetninger 
fordi bønder ikke har nok fôr til dyrene sine 
når vinteren kjem. 

Krisen har også nådd fram til regjeringen, 
som har innfører toll på import av storfe-
kjøtt. Dette fordi det er ventet fallende 
priser på storfekjøtt når norske bønder må 
slakte langt flere dyr enn normalt på grunn 
av tørke og fôrmangel. 

– Flere bønder forteller at de har netter 
med dårlig søvn. De aller fleste har et tett 
forhold til dyrene sine og ifølge Arnes opp- 
lever flere framtida til gården som usikker, 
noe som selvsagt er svært tøft å takle.

OSLO

❚ ❚ ❚
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Av disse er det 45 årskyr med fullt påsett. 
Kornproduksjon er også en del av gårdens 
inntektsgrunnlag, men det er melk og kjøtt 
som er desidert viktigst. I gjennomsnitt går 
det rundt 50 storfe til Fatland Oslo hvert år, 
30 okser og 20 kuer. 

HISTORISK DÅRLIG ÅR
– Hvordan vil dere karakterisere situasjo-
nen akkurat nå?

– I likhet med våre kollegaer på andre går-
der i området, er vi bekymret. Siden vi over-
tok gården her i Rakkestad av mine foreldre 
for 34 år siden, blir 2018 det absolutt dårlig-
ste året på alle måter. For alle første gang 
kommer vi til å benytte oss av ordningen med 
avlingsskadeerstatning. Hvor mye vi får, er 
det umulig å spå om. Fett blir det neppe. Men 
vi skal klare dette, sier Anne Rønneberg. Hun 

og mannen er glad for at de ikke har overin-
vestert og dermed kan håndtere en krisesitua-
sjon som den de nå opplever.

FÔRER MED MASK
– Hvordan avhjelper bruken av alternative 
fôrkilder situasjonen?

– Det bidrar til at vi tross alt har flere ben 
å stå på. Mask, som er et svært proteinrikt 
biprodukt av ølproduksjonen (restene av 
maltet fra brygging av øl etter at det meste 
av stivelsen er fjernet), og som vi henter i 
lastebil fra bryggeriet i Sarpsborg. Seks tonn 
pr. uke går det med i tillegg til mye potet- 
avfall. Siloen er forbeholdt våre melkekyr 
utover vinteren. Dessuten har vi nærmest 
støvsugd nærområdet for halm. Totalt sett 
tror vi det skal være nok til å møte vinteren, 
sier Rolf Martin Rønneberg.

PSYKISK BELASTENDE
Når vi besøker gården, skjer det samtidig 
som dyrebilen fra Fatland Oslo henter stor-
fe. Fem ganger i året skjer det, men denne 
gang er det flere med på lasset til slakteriet 
enn det normalt ville vært. 

Jeg må ærlig innrømme at den tørkeperio-
den vi nå har lagt bak oss var vært en mental og 
psykisk belastning for meg. I tillegg har all van-
ningen av jorda gjennom hele sommeren vært 
arbeidskrevende på alle måter. Storstilt vanning 
av åkrene, med tanke på gress til silolegging, er 
faktisk en krevende teknisk affære og må følges 
tett opp nærmest hele døgnet. Dessuten er det 
svært kostbart. Bare i form av strømutgifter 
snakker vi om 1000 kroner pr. døgn for å pum-
pe opp vann fra elva her borte og deretter blåse 
vannet ut over åkrene, sier Rønneberg. 

❚ PER A. SLEIPNES

Alternative fôrkilder 
gjør nytten i Rakkestad

Vi må vel kunne si at denne gården ikke er av 
de hardest rammede gården hverken i vårt 
distrikt eller for den saks skyld i den sørlige 
landsdelen. Vi har heldigvis ikke mye gjeld 
slik mange andre har som har investert mye 

penger i gården. Vi overlever denne tørke-
sommeren, men vi tåler ikke flere slike på 
rad. Vår «redning» har vært alternative fôr-
midler. Mask fra bryggeriet i Sarpsborg og 
potetavfall fra Vestfold, hjelper oss i den situa-

sjon vi opplever nå. Dessuten er vi så heldig 
at vi har hatt tilgang på vann og har vannet så 
mye som praktisk mulig. Det betyr at vi har 
fått lagt noe gress i silo med tanke på våre 
melkekyr, sier Rolf Martin Rønneberg.

570 MÅL
Med sitt areal på 570 mål, er Kåen gård i 
Rakkestad ikke av de aller største i denne 
aktive jordbrukskommunen i Østfold. I til-
legg leier ekteparet 200 mål. Ekteparet har 
satset på kjøtt og melkeproduksjon og antall 
dyr teller i øyeblikket 150 storfe med kalver. 

Takket være alternative fôrkilder og knallhard jobbing,  
tror bondeekteparet Rønneberg i Rakkestad at de skal komme gjen-
nom vinteren uten «varige men». Men denne tørkesommeren  
har satt spor både fysisk og psykisk, innrømmer de.

Dyrene i bakgrunnen er på vei til slakteriet, sier Rolf Martin og Anne Rønneberg på Kåen gård i Rakkestad.

Da var 12 storfe fra gården til Rolf Martin 
Rønneberg på plass i dyrebilen fra Fatland Oslo.

Mask fra det lokale bryggeriet  
går det mye av om dagen.

»»»

❚ ❚ ❚

RAKKESTAD

Vi skaper lønnsomhet gjennom kunnskap

animalia.no

Fra 1. januar 2018 ble Animalia sin virksomhet skilt ut i et eget aksjeselskap. 
Animalia AS eies av Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) i felleskap.

Animalia styrker norsk kjøtt- og eggproduksjon langs hele verdikjeden. Vi jobber for:

• God dyrehelse og dyrevelferd
• Trygg og sunn mat med høy kvalitet
• Effektiv og bærekraftig produksjon
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❚ GEORG MATHISEN

TRAKTOR OG REDSKAP
Toppe har tanker om å bruke nettsiden videre til å formidle 
mer enn bare fôr og beite. Han har studert delingsøkonomi 
og skrev masteroppgave om Nabobil og annen bildeling. 
Nå vil han kombinere erfaringene fra bildeling og fôrfor-
midling til å hjelpe bøndene med å utnytte maskiner og 
redskap bedre.

– I USA skjer slik deling også i landbruket. Alle tren-
ger ikke å kjøpe det samme, og alle trenger ikke den 
dyreste traktoren. Hvis vi kan leie produksjonsutstyr 
av hverandre, kan vi også ha bedre og mer moderne 
utstyr, sier han.

Han spiller på lag med Felleskjøpet i å planlegge 
redskapsdeling. – I en spørreundersøkelse som vi 
har distribuert, svarer 75 prosent at de tror de kan 
drive gården sin mer effektivt hvis de har tilgang 
på mer moderne utstyr. 85 prosent er 
positive til å leie ut eget 
utstyr eller til å 
leie utstyr av 
andre bønder, 
forteller han.

– Det finnes 
mange markedsplasser i 
andre bransjer. Det vil komme et skifte i landbruket, også, 
og det er fornuftig, sier Jørn Erik Toppe.

Skaffet fôr til tørke- 
rammede bønder

Sommerværet rammet hardt. Men midt i 
fôrkrisen dukket det opp løsninger som kan 
gjøre livet enklere også i gode år. Fôrformid-
ling er en av dem.

– Jeg har ikke nøyaktige tall på hvor mye 
som ble formidlet, for mange har funnet 
hverandre uten at jeg ble kjent med det, sier 
Jørn Erik Toppe.

FÔRFORMIDLING.NO
Han er mannen bak nettsiden som prøvde å 
koble dem som trengte fôr, med dem som 
hadde litt til overs. Han åpnet den i juli; midt 
i august fortalte den om 50 000 dyr som man-
glet fôr og behov for 175 000 rundballer.

– Jeg kan vel tippe at det er 10 000 rund-
baller som er formidlet direkte gjennom 
nettsiden, i tillegg til 10 000 mål på rot. Fel-
leskjøpet og Norsk Landbruksrådgiving har 
brukt siden opp mot medlemmene sine. Så 
er det veldig mye som skjer både lokalt og 
via de etablerte kanalene som var der alle-
rede, sier Toppe.

OVERSIKT
Selv kommer han fra gård i Mjølkeråen i 
Bergen. – Vi har noen melkekyr, men først 
og fremst er det gartneri med blomsterpro-
duksjon, forteller han.

– Da det var så mye snakk om alle som 
manglet fôr i sommer, var det ingen som 
hadde oversikt over omfanget, og heller ikke 
én plass der vi kunne se hvor mye som man-
glet. Tanken min var at behovet var så stort 
at vi burde lage en nettside for å samle flest 
mulig. Dermed kunne vi få oversikt over si-
tuasjonen og verktøy som kunne hjelpe flest 
mulig.

Toppe innrømmer at det er spesielt for en 
som kommer fra en liten vestlandsgård å se 
noen som mangler 1500–2000 rundballer.

– Det er en helt annen skala enn vi er 
vant til å forholde oss til daglig, sier han.

BEITEDELING
Fôrformidling har også formidlet beite, og 
der er det mange som har funnet hverandre. 
– Vi hører hele tiden om Norge som gror 
igjen. Da er det kjekt å utnytte de beiteres-
sursene som finnes, fastslår Jørn Erik Toppe.

Mer beiteformidling kan det bli fremover. 
Det er ikke alltid så aktuelt å gjerde inn bare 
for å legge til rette for beite noen sommeru-
ker. Men med god oversikt og gjerne mer 
bruk av digitale klaver – Nofence – går det 
an å dele beiter som ikke har vært i bruk på 
lenge.

Tusenvis av rundballer 
fant frem til noen som trengte 
dem. Nå vil mannen bak nett- 
siden Fôrformidling utvide slik  
at bønder kan dele traktorer og 
produksjonsutstyr.

 
   

 
 

  
 

  
  

 
 

  

  
   

 
    

        

 

BRANNVARSLING TIL LANDBRUK

Boks 78 N-1332 Østerås.   Tlf. 671 64 150    www.icas.no / salg@icas.no

Lite eller stort, Icas tilpasser anlegget etter dine behov

Ta kontakt nå for tilbud

Driftsikker og betjeningsvennlig brannvarsling

- Markedets gunstigste trådløse overføring mellom bygningene

- Markedets mest:
- Driftsikre og servicevennlige system

- Service gjøres på stedet uten demontering
- Enkel betjening
- Opptil 4x50m rør
- Trådløs eller kablet overføring
- Godkjent som frittstående enhet
- Kan koples mot alle typer sentraler
- Utløser sikkerhetsrabatt fra forsikringsselskaper
- FG godkjent

TØRKE OG FÔRMANGELTØRKE OG FÔRMANGEL

Rundt omkring i Norge ligger store og små områder ubrukt, samtidig som bønder mangler fôr.

BERGEN

Jørn Erik Toppe kommer fra gård,  
har tatt mastergrad på bildeling og 
kombinerer de erfaringene ved å 
formidle fôr og snart også traktorer  
og redskap.

❚ ❚ ❚ Nettsiden fikk raskt 17–1800 registrerte brukere i landbruket.
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❚ PER A. SLEIPNES

SMÅFESMÅFE

Utmarksbeite i Nord- 
marka ble redningen

Ask Gård ligger vakkert plassert i utkanten 
av Nordmarka med utsikt utover Randsfjor-
den.

FANTASTISK UTSIKT
Gården nevnes allerede i år 1400 i biskop 
Eysteins jordebok over geistlige gods. Mye 
grunnet sin fantastiske utsikt og sin nærhet 
til skogen, har gården tidligere fungert som 
pensjonat for velstående borgere fra hoved-
staden. Denne nærheten til naturen er kan-
skje også noe av grunnen til at dyrene trives 
så godt her. Og mens mange andre småfe-
bønder på Østlandet rapporterer om fôrtrøb-
bel og flere må sende sine dyr til slakteri 
lenge før planlagt, har ikke Ruud Glørud 
den samme utfordringen. 

SELGER TIL PRIVATE
– Her på Ask gård har denne sommeren gått 
greit, og våre lam og sauer er hverken større 
eller mindre enn hva de pleier å være på 
denne tiden av året. Det skulle vel tyde på at 
beiteforholdene her ved inngangen til Nord-
marka har vært ok, selv om sommeren har 
vært både rekordvarm og rekordtørr. De 
lammene du ser her ute nå, skal slaktes i lø-
pet av noen uker og deretter blir de til yp-
perlig råvare myntet på foredlingsbedriften 
som er en del av Ask gård. Noen av lamme-
ne selger vi dessuten til private som ønsker 
våre lam, sier Eirik Ruud Glørud. 

Han driver gården sammen med sin 
mann Runar Glørud og det er en klassisk 
familiegård vi her snakker om. Det var far 

til Eirik som i sin tid kjøpte gården og nå er 
det andregenerasjon som driver videre. Søs-
teren til Eirik Ruud Glørud driver nemlig 
foredlingsdelen av gården, sammen med sin 
mann, Kristoffer Evang (se egen sak).

SLAKTER 250 LAM
Skogen har vist seg å være en trygg og god 
fôrkilde for vår virksomhet. Når innmarka 
tørker ut, slik den har gjort mange steder 
denne sommeren, er det tilfredsstillende å 
kunne sende dyra på utmarksbeite. I tillegg 
er det godt å tenke på at naturlandskapet 
blir pleid og holdt ved like. Vi slakter rundt 
250 lam årlig og disse går fortrinnsvis til pro-
duksjonen av spekemat på gården. At pro-
duksjonen er 100 prosent økologisk, føler 
jeg er en tilleggsverdi, sier Eirik Ruud 
Glørud. 

ULV-UTFORDRING
– Hva med rovdyr? Mange småfebønder i 
ditt område klager over et økende problem 
med f.eks. ulv?

– Vi har nok lidd betydelig økonomiske 
tap som følg av ulvens herjinger, men det 
ønsker jeg ikke å fokusere så mye på. Vi tar 

risikoen med å sende sau ut på beite i et om-
råde av Nordmarka der vi vet ulv ferdes. Så 
må vi gjøre det vi kan for å redusere tapene. 
Mer får vi ikke gjort med den saken.

150 SØYER
Gården ved Randsfjordens bredd, har 150 
vinterfôrede søyer og driften på gården er 
økologisk basert.

Dyrene går inn og ut som de vil, og spiser 
økologisk gress fra egne jorder. På våren åp-
nes grinden til sommerbeitet, slik at dyrene 
kan gå rett ut i landskapet opp mot Ringkol-
len, Nordmarka og inn i Krokskogen – et 
vakkert og frodig landskap som bugner av 
bær, urter og sopp. Gården til Ruud Glørud 
har beiterett i deler av Nordmarka og på 
Krokskogen. Gårdens innmark er ikke spesi-
elt stor, kun 150 dekar.

– Hvem er kundene dine, utover fored-
lingsvirksomheten her på gården?

– Vi har et vidt spekter av kunder. Både 
fra hovedstaden men også mange i nærom-
rådet. Ettersom sauene beiter i et viktig tur-
område for mange Oslo-borgere, blir det stas 
for disse å handle dette kjøttet, sier Ruud 
Glørud.

For småfebonde Eirik 
Ruud Glørud på Ask Gård på 
Hadeland, har ikke sommerens 
tørke skapt nevneverdige fôr- 
problemer. Sauenes hans har 
beitet på utmarksbeite i Nord-
marka hele sommeren og det  
har vært redningen. 

Midt/Nord   
Jan Balseth , tlf. 468 89 022 / Morten Myhrås tlf. 930 19 391 

Øst 
Jan Terje Stubbom, tlf. 488 90 965 / Karl Daniel Ekker tlf. 971 01 781 

Vest 
Tore Høiland tlf. 920 50 133 / Sondre Eide tlf. 917 81 960 

Reservedeler, utstyr, service og ombygging 
Tlf. 51 56 10 80
www.rlteknikk.no

EGGPRODUKSJON

SERVICE

KUNNSKAP

FLEKSIBILITET

Sauene til Eirik Ruud Glørud går inn og ut som de vil, og spiser økologisk gress fra egne jorder.

❚ ❚ ❚

JEVNAKER

Økologisk spekemat fra Jevnaker selger
Foredlingsdelen til Ask Gård begynte for fire år siden  

å produsere økologiske spekeprodukter i et lokale på 22 kvadrat-
meter. Når er dette arealet tidoblet og neste år flytter bedriften 
inn i nytt anlegg på 700 kvadratmeter.

Lærdom av bommerter og feil! Det har dag-
lig leder Kristoffer Evang dratt nytte av i eta-
bleringen og utviklingen av småskalabedrif-
ten ved Randsfjorden. Han innrømmer at 
læringskurven har vært usedvanlig bratt. 
Pølseproduksjon lærte han seg faktisk via 
filmer på YouTube.

PRØVING OG FEILING
– Jeg er i utgangspunktet en klassisk mat-
nerd og det hjalp meg i startfasen. Men det 
har vært mye prøving og feiling underveis. 
Jeg har blant annet innsett at plassmangel er 
et stadig tilbakevendende problem. Siden 
den spede starten i 2013, har vi vel bygd ett 
eller annet nytt hvert eneste år. Det er selv-
følgelig ikke bedriftsøkonomisk ideelt, sier 
Evang med et smil rundt munnen. 

Nå er lokalene så godt som sprengt, 
og det kompliserer. Det er nemlig svært 
krevende å årlig produsere 50 tonn kjøtt-
produkter i et lokale på drøyt 200 kvadratme-
ter. 32 av disse tonnene er spekevarer i ulike 
varianter. Resten er hamburgere og pølser. 

– Hvem er kundegruppen?
– Vi lever fortrinnsvis til restauranter og de-

likatessebutikker. Vår salamipølse, som er vårt 
største enkeltprodukt, selger vi til velrenom-
merte pizzarestauranter i bl.a. Oslo. Et svært 
populært produkt som vi er stolte av. Så har vi 
rundt 150 delikatessebutikker over hele lan-
det som vi leverer jevnlig til, samt utvalgte 
Meny-butikker på Østlandet, sier Evang.

KUN ØKOLOGISKE RÅVARER
– Hvorfor økologiske produkter? Det hadde 

vel vært enklere å benytte regu-
lære kjøttråvarer i produkte-

ne?
– Selvsagt, men vi har 

ønsket å gjøre det på den-
ne måten. Det økologiske 
markedet for kjøttpro-
dukter er i klar vekst og 

pr. i dag er vi alene med 
økologisk spekemat myntet 

på dagligvare- og delikatessebutik-
ker. Men jeg innrømmer at råvaretilgangen 
er vanskelig. I dag er vi så heldig å få tilgang 
til gris fra svineprodusent Heinrich Jung og 
disse grisene slaktes i Lillesand hos Jens 
Eide. En fantastisk fin og stabil råvare. Kryd-
der blander vi selv på vår måte. Derfor blir 
Ask-produktene så særpreget som vi selv 
ønsker, sier Evang. 

Ask Gård omsatte i fjor for 7,5 millioner 
kroner og omsetningen vil nærme seg ni 
millioner i år. Totalinvesteringen i det nye 
anlegget som skal oppføres ved Sundvolden, 
ligger på rundt ti millioner kroner. 

JEVNAKER

❚ ❚ ❚ 
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SLAKTERISLAKTERI

skal komme. Er det en formiddag bonden er 
borte, unngår vi å komme akkurat da, sier 
daglig leder Ole Ringdal. 

ØNSKER FLERE LEVERANDØRER
Også når det gjelder retur av varer er bedrif-
ten fleksibel. 

– Hvis bonden ønsker at det ene lamme-

låret skal være utbenet og det andre ikke, er 
det helt greit. Vi leverer akkurat det bonden 
vil ha, poengterer Ringdal.

Han påpeker at slakteriet gjerne skulle 
hatt flere leverandører, særlig flere småfe-
produsenter.

 – Denne høsten slakter vi fem dager i 
uka. Ved større leveranser, kunne vi kjørt 

anlegget seks dager hver uke. Tillegget vi gir 
bøndene på lam er knallbra, sier han og leg-
ger til at bøndene bør være flinke til å støtte 
opp om de lokale bedriftene. Når private 
kjøttbedrifter holder ut der Nortura må gi 
opp, er det avgjørende at bøndene kjenner 
sin besøkelsestid og bygger opp under de lo-
kale arbeidsplassene.

Ole Ringdal har  
utvidet for 50 millioner

Det er 17 gang på 52 år at nedriften utvider 
anlegget på en eller annen måte. Denne 
gang er utvidelsen – i størrelse 25 prosent. 
Med andre ord en nokså stor oppgradering. 
Og det var selveste landbruks- og matminis-
ter Jon Georg Dale som skal over snoren og 
foretok den offisielle åpningen. Også ordfø-
reren i Stranda kommune var på plass. 

FEIRING MED BØNDER
– Vi skulle foretatt den offisielle åpningen 
litt senere i høst, men når ministeren kom til 

vår trakter, gjorde vi kort prosess. Så skal vi 
ha en feiring med ansatte og kunder noe se-
nere. Vi planlegger dessuten en seanse med 
våre trofaste bønder/leverandører. Disse 
skal få se anlegget i sin fulle bredde. Også 
Animalia vil være på plass for å informere 
om klassifisering, sier Ole Ringdal. 

NYTT FRYSEROM
I et drøyt år har arbeidet med denne oppgra-
deringen pågått og Ringdal er svært tilfreds 
med resultatet. Anlegget har bl.a. fått økt sin 
frysekapasitet kraftig. Tidligere måtte bedrif-
tene leie plass til en kostnad på rundt en mil-
lion kroner pr. år. Med nytt fryserom på 400 
kvadratmeter, sparer Ringdal inn denne 
summen i løpet av få år. Det er i tillegg bygd 
nytt klimarom, lager, maskinrom og ikke 
minst nytt verksted for den tekniske staben 
ved anlegget. 

650 PRODUSENTER
– Hva med bønder og produsenter? Vil de 
få glede av denne utvidelsen?

 – Det tror jeg absolutt. Vi ønsker mer slakt 
og vi vil nå være i stand til å håndtere dette 
slaktet enda bedre. Våre 650 produsenter kan 
derfor være trygg på at vi vil framstå som en 
enda bedre samarbeidspartner etter denne 
utvidelsen, understreker Ole Ringdal. 

LAV GJELDSGRAD
Den tradisjonsrike sunnmørsbedriften på 
Hellesylt har økonomitenkningen klar: På 
Hellesylt har filosofien vært at når bedriften 
tjener en krone, bruker den i 50 øre på å 
investere i bedriften. Slik holder de gjelds-
graden nede på et greit nivå, samtidig som 
de stadig fornyer bedriften.

– Derfor har vi investert nærmest hele 
tida i de snart 80 årene vi har holdt på, sier 
Ole Ringdal som er tredjegenerasjons daglig 
leder. Men det var i 1966 at anlegget ble eta-
blert der det ligger i dag. 

2000 KVADRATMETER 
Det nye tilbygget blir på 2000 kvadratmeter. 
Denne gangen er det nabotomten som Ole 
Ringdal AS bygger på. Tomten var eid av 
Stranda kommune. Stranda-ordfører Jan 
Ove Tryggestad som selvsagt stilte opp på 
snorskjæringen, legger vekt på at kommu-
nen skal legge til rette for bedriftene blant 
annet ved å regulere tomter slik at bedrifte-
ne har ekspansjonsmuligheter.

– Næringsmiddelindustrien betyr svært 
mye for Stranda, og i kommunen arbeider vi 
aktivt for å ha en nær og god dialog med den 
enkelte bedrift, sier han.

142 MILLIONER
Hellesylt-bedriften omsatte i fjor for 142 mil-
lioner kroner og hadde rundt syv millioner 
kroner på bunnlinja. Leverandørmassen har 
vært svært stabil gjennom mange år og her 
forklarer Ole Ringdal hvorfor: – Vi skaper og 
beholder gode leverandører gjennom fleksi-
bilitet og god pris. Dessuten hjelper det godt 
med godt humør og glimt i øyet. Men pris er 
selvsagt det aller viktigste. Vi betaler bedre 
enn Nortura. Dessuten kan bonden bestille 
nøyaktig hvilken dag han vil at dyrebilen 

Etter at Ole Ringdal i 
Hellesylt nå har utvidet og opp- 
gradert anlegget for rundt 50 
millioner kroner, vil bedriften bli 
enda dyktigere på å betjene sine 
kunder – både i leverandør- og 
salgsleddet. 

Termografering

FORHINDRER BRANN 
To av tre branner i landbruket har el-årsak.  

Termografering oppdager temperaturforskjeller som  
 indikerer feil i det elektriske anlegget.

RABATTEN DEKKER KOSTNADEN
 Som kunde i If får du rabatt på brannforsikringen på   

de husene som termograferes hvert 3. år.

GÅ INN PÅ IF.NO/LANDBRUK ELLER RING 815 11 526 OM DU VIL VITE MER.

Gir
rabatt!
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Fakta om  
Ole Ringdal AS
• Startet av Ole Ringdal, bestefar til 

nåværende daglig leder, i 1938, på 
Hellesylt, Stranda kommune i Møre  
og Romsdal

• Slakter ca. 900 tonn i året, halvparten 
storfe og halvparten sau

• Årlig produksjon ca. 2000 tonn

• Omsetning: ca. 150 millioner kroner

• Eies av Ringdal-familien, Ole Ringdal 
har 60 prosent av aksjene

• 60 ansatte på årsbasis, 100 ansatte  
i høstsesongen

Tørken rammet lite
For Ole Ringdal og mange av hans  

leverandører har ikke denne tørkesommeren 
vært kritisk.

Noen av våre bønder forteller riktignok at de kun  
har fått 50 prosent av avlingen denne sommeren, 
mens atter andre sier at de har fått 90 prosent. Det kan 
være leverandører i samme distrikt og samme kommune. 
Det er med andre store lokale forskjeller. Og de som har  
i stor utstrekning har hatt sau på utmark, har merket 
minst til den tørre sommeren i år. Men fine  
lam skal det bli – det kan jeg love,  
sier Ole Ringdal (bildet). 

landbruks- og matminister Jon Georg Dale åpnet utvidelsen hos Ole Ringdal.

HELLESYLT

❚ ❚ ❚

HELLESYLT
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❚ PER A. SLEIPNES

PRODUKTUTVIKLINGPRODUKTUTVIKLING

Tilskuddsfôr med mineraler, vitaminer eller 
høyere grovfôrkvalitet vil da bli tilført. Hver 
14. dag vil fôringsregimet og dyrenes helse 
bli gjennomgått og eventuelle justeringer av 
fôringsregimet vil bli utført.

Hvert forsøkt vil ha en varighet på 19–24 
måneder, med unntak av ungoksene (ukas-
trerte) hvor varigheten er estimert til 13–17 
måneder.

– Vi skal fremstille et kjøttprodukt med 
repeterbar toppkvalitet på Angus. Topp kva-
litet innebærer en IMF på minimum fem 
prosent, maksimalt med ryggfett og mini-
malt med sidefett. Til sammenligning ligger 
dagens nivå på storfekjøtt mellom en og tre 
prosent. Vi håper også at det vil danne seg 
nye høykvalitets muskler som en konse-
kvens av målrettet kryssavl og fôring. I så 

måte vil vi kunne utvikle et dyr med en høy-
ere utnyttelsesgrad enn det som er tilfellet i 
dag. I Norge har vi ikke konkrete og målbare 
kunnskaper om hvordan vi skal avle frem og 
fôre disse dyrene på en lønnsom måte for å 
oppnå repeterbar topp-kvalitet. Med dagens 
kunnskap har ikke bøndene god nok øko-
nomi til å produsere Angus av høy kvalitet, 
påpeker Øglend. 

LØNNSOMT FÔRINGSREGIME
Ved å forske på effekten av avl/genetikk, al-
der, kjønn, fôringsregimer (mengde, sam-
mensetning og tidslinjer), beitemarker og 
tilhørende jordforhold vil man kunne utvi-
kle- og tidfeste måleparametere som er kri-
tiske for å oppnå det nye produktet. Jo mer 
presise- og entydige funn, jo mer vil dagens 
produksjonsmønster endre seg. Bøndene er 
det første leddet i produksjonsprosessen 
som vil kunne ta i bruk den nye kunnska-
pen. De vil kunne avle frem dyr med høy 
kjøttkvalitet ved hjelp av et mer lønnsomt 
fôringsregime som styrer tilvekst og forven-
tet IMF. Resultatet er at de vil kunne anslå et 
mer presist tidspunkt for slakt og dermed 
unngå kostnader ved overfôring.

Verdens beste biff via
optimale fôringsresepter

Øglends poeng og filosofi bak denne satsin-
gen var enkel og grei: landbruket i Norge må 
tenke nytt, og det kreves et taktskifte. Mål-
settingen er å konkurrere med utenlandske 
aktører på kjøttkvalitet. 

50 MILLIONER KRONER
– Vi besluttet å investere 50 millioner for å 
forske oss frem til ny kunnskap som skulle 
resultere i verdens beste biff. Det første vi 
gjorde var å gå til anskaffelse av et område 
hvor vi kunne bygge en forsøksgård for An-
gus. Det første spadetaket på Angusgården 
ble tatt 22 mai 2014. Nå ser vi for alvor at 
dette biff-prosjektet gir resultater. Det takket 
være tett samarbeid med bl.a. Meny-kjeden. 
Vi er fortsatt ikke i mål, men prosjektet har 
endret leveransene til restaurantbransjen og 
fra Meny og ut mot sluttbruker. Stabil tilfør-
sel av Anguskjøtt med høy kvalitet sikrer 
forutsigbarhet og legger til rette for konsep-
ter og leveranser med en høyere pris, påpe-
ker Øglend.

Hans mantra er at kunden, enten han be-
finner seg i butikk eller på restaurant, skal få 
det som vedkommende forventer – hver 
gang. 

UNIK NASJONAL LEVERANDØR
Det forpliktende samarbeidet som er inn-
gått, innebærer altså at Prima blir unik  
nasjonal leverandør av Angus kjøtt til alle 
Menys butikker i Norge. Meny vil påta seg 
ansvaret for å markedsføre – og utdanne 
eget personale på hva som ligger bak den 
gode kjøttkvaliteten. Personalet i butikkene 
må forstå og formidle hvorfor det koster mer 
å produsere en med biff topp kvalitet

Meny ønsker å skape kunnskapsbasert 
engasjement i egne rekker. Kunnskapen per-
sonalet tilegner seg vil være helt nødvendig 
i dialog med kunden som jakter på den per-
fekte biffen.

– Betalingsvillighet hos sluttforbruker 
henger helt klart sammen med historien bak 
Angus-biffens «oppvekstvilkår» og tilhøren-
de fortreffelige egenskaper. Det må være 
konsistens i det som skal markedsføres i uli-
ke medier og det som kunden blir fortalt i 
butikkene, understreker Øglend.

INTERNASJONAL TOPPKLASSE
Kjartan Skjelde, en av Norges mest profilerte 
kokker og grunnlegger av restauranten Tango 
Bar & Kjøkken, er medlem av styringsgrup-
pen til Angusgården. 

Denne type forskning er svært viktig, med 
tanke på et stadig mer kresent publikum. Mål-
settingen er ikke å bare øke IMF-prosenten, 
fremstille fett på de riktige plassene og å «avle 
frem» nye spisbare muskler. Prosessen må også 
være lønnsom. I dette prosjektet søker vi ny 
kunnskap om hva som skal til for å produsere 
Angus-kjøtt av høy kvalitet, med vekt på biffer 
og filéter. Og da snakker vi om intramuskulært 
fett utover fem prosent og dertil hørende mør-
hetsgrad. Dette er verdier i tråd med kjøtt av 
internasjonal toppklasse, poengterer Skjelde. 

METODISK
Prima har gått metodisk til verks og startet 
for noen år siden 14 testforsøk der man kon-
trollerte- og dokumentere hele verdikjeden 
fra innkjøpt kalv til fôringsregimer, slakting 
og frem til produktet er ferdig mørnet og 
klart for salg. 

– Forsøket med halvkrysning (NRF kvige 
– Angus okse) og 3-krysning (NRF/Angus 
kvige – Angus okse) vil trolig starte neste år 
når kapasitet, bingeplass, og antall forsøks-
dyr er på plass. I hver binge vil det være en-
ten kviger, kastrat eller okser og minimum 
14 dyr med relativ lik alder innenfor en må-
ned. Mesteparten av disse kalvene vil kjøpes 
inn fra gårder i nærområdet, sier Anbjørn 
Øglend.

AVTALE MED SYV GÅRDER
Det er inngått avtaler med syv gårder i Da-
lane som bistår med kalver til forsøkene og 
hvor genetikken og avlsvilkårene er kjent. 
Kalvene skal fôres med ulik kvalitet på grov-
fôret, noen vil stå inne i bingen under hele 
forsøket, mens andre vil være ute i beitese-
songen for så å få grovfôr av bestemt kvalitet 
om vinteren. Grovfôr-kvaliteten og hvilken 
binge som vil stå inne eller beite ute, vil bli 
bestemt av styringsgruppen for prosjektet.

Noen av testdyrene vil være ute på beite, 
både på utmark og innmarksbeite, fra ca. 
juni til september.

Beiteområdene tilhører Angusgården eller 
Åna fengsel, som også er den del av prosjek-
tet (se egen sak). Jordsmonn, gresskvalitet og 
beitehøyde vil bli undersøkt og analysert av 
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Utenfor 
beitesesongen vil dyrene stå inne på Angus-
gården. De vil da blir fôrt under samme vilkår 
som de andre bingene, 24 timer i døgnet ved 
hjelp av fôringsrobot og med en grovfôrkvali-
tet tilsvarende beitekvaliteten.

FÅR DAGLIG TILSYN
Hver dag vil alle dyrene få tilsyn og bli un-
dersøkt for dagsform og renhet av røkteren. 
Avføringen vil bli undersøkt for konsistens. 
Er den for løs vil fôringsregimet bli justert. 

Da Angusgården i Egersund sto ferdig i 2015,  
var målsettingen å lage verdens beste biff. Konsernsjef og 
gründer Anbjørn Øglend mener han har funnet fôrings- 
resepten på den ultimate biffen. 

Mange har ønsket å se Angusgården i Egersund, bl.a. vår landbruks- og matminister.

EGERSUND

❚ ❚ ❚

KVALITETSEGG FRA FRITTGÅENDE HØNER!

Toten Eggpakkeri AS, Industrivegen 46, Kraby Næringspark, 2850 Lena

Toten Eggpakkeris produsenter er familiedrevne gårder med nærhet til hønene. 
De følger felles krav til hønsehusets standard, renhold, vannkvalitet, ventilasjon, 
temperatur og smittekontroll. Flere har tilpasset økologisk produksjon. Hønene 
spiser vår egenutviklede forblanding, og eggene har kort vei til pakkeriet. Vi har 
full kontroll på det enkelte egg, fra høna og frem til forbruker.

 
 
Kontakt oss på tlf. 61 16 21 50  
eller toten@totenegg.no
 

arbeidsdokument_2016.indd   14 10.02.2016   13:52:38
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❚ GEORG MATHISEN

AVLSBESETNINGAVLSBESETNING

GOD OMSORG
De innsatte på Åna fengsel soner i gjennom-
snitt rundt fire år. Det er mye enklere å arbeide 
med dyr og å få et godt forhold til dem når de 
er der såpass lenge. Det merker dyrene, også:

– Vi hadde en dyrlege her som sa at hvis 
han hadde vært ku, ville han ha vært på 
Åna. Det er ikke mange steder de får slik 
omsorg som her, sier Gro-Tove Kvia. Noen 
ganger kan kontoret være rotete, men i fjø-
set er det alltid strøkent.

DEN BESTE TIDEN
– Det har en verdi at de innsatte får vise at 
de kan noe. For mange er den beste tiden i 
livet deres, den tiden de er her. De blir tatt 
vare på og får mat, de har det stabilt, de ar-
beider med dyr og de legger seg trygt hver 
kveld, konstaterer Bjorland.

– Vi har også hatt noen som har ringt et-
ter at de har sluppet ut, bare for å spørre 
hvordan det går og si fra at vi bare kan ringe 
dem hvis det er noe, smiler Kvia.

En del av oppdraget fra Angusgården er å 

måle og veie fôr og dyr. Når både veksten og 
smaken skal bli best mulig, overlates ingen-
ting til tilfeldighetene.

– Vi er enormt glade for dette etter at 

melkeproduksjonen ble avviklet. Vi har vir-
kelig sett verdien av dyr her, og nå kan vi 
videreføre med kjøttfe som har et enormt 
potensial, sier Andreas Bjorland.

Angus i fengsel

Angusgården forsker for å få den beste biffen 
og for at den skal smake likt hver gang. 
Noen av hjelperne sitter i fengsel med flere 
år lange dommer.

OVER TIL KJØTTFE
– Hele området her er 4000 mål stort. Nå 
har vi sluttet med NRF og melk og gått helt 
over til kjøttfe, forteller Andreas Bjorland. 
Han er verksmester på Åna fengsel. Det vil 
si at han har ansvaret for uteområdet og dy-
rene, og for at de innsatte blir sysselsatt.

Bortenfor luftegården og verkstedene bei-
ter det både sau fra en nabobonde, og for-
skjellige storfe-krysninger. Beiter og korn- 
åkre er skilt med steingjerder i typisk jærtra-
disjon, og et gammelt sauefjøs er bygd om 
for å huse stutene. De innsatte har bygd opp 
alt som en del av de daglige arbeidsoppga-
vene sine.

AVLSBESETNING
– Alt skjer i samarbeid med Prima Jæren. 
Besetningen vår er blitt aktiv avlsbesetning, 
forteller Bjorland.

Arbeidet som gjøres i fengselet, er lagt 
opp med tanke på at de innsatte skal ha et 
best mulig arbeidstilbud. Men samtidig be-
tyr det mye for ofte hardbarkede karer å 
være sammen med dyrene.

– Skal de innsatte ha en god hverdag, må 
vi lære dem noe. Vi tilbyr opplæring som 
kan få dem ut i arbeid etterpå, men samtidig 
er det mange som ikke har ressursene som 
skal til for å få en formell utdanning. Det er 
de som er den viktigste grunnen til at vi har 
dyrene, sier han.

MYKE, HARDE MENN
Mannfolk som har levd hardt og ikke vært 
snille mot hverken seg selv eller andre uten-

for fengselsgjerdet, viser mykere sider med 
Angusflokken. 

– Stort sett alle har ett eller annet forhold 
til dyr fra før. De kan gjerne komme og be 
oss ringe etter veterinær om de finner et lite 
skrubbsår på en ku, smiler Gro-Tove Kvia. 
Hun er verksbetjent og har ansvaret for dy-
rene. – Samtidig er det noen som er litt 
redde for de svære dyrene.

De to var spente på lynnet til kyrne da de 
byttet ut NRF med Angus.

– Vi hadde en stor melkebesetning. Da 
Angusdyrene kom, sprang de oppetter veg-
gen fordi det var mange flere folk her enn de 
var vant til. Nå er de greie å forholde seg til, 
og vi ser det spesielt om vinteren når de går 
inne og har innsatte rundt seg hele tiden. 
Forskjellen er i kalvingen: De har mye ster-
kere morsinstinkt enn det NRF har, sier Bjor-
land og Kvia.

Om livet har vært tøft, skorter det ikke på omsorgen for de 
firbeinte. På Åna fengsel gir de innsatte Angusflokken et bedre liv, 
samtidig som bransjen lærer mer om hvordan biffen blir god.

Åna fengsel på Jæren – kanskje  
ikke stedet der du skulle tro at du  
fant en Angus-avlsbesetning.

Gunn-Tove Kvia og Andreas  
Bjorland er fulle av lovord om Angus-

kyrne, det gode lynnet og hvor godt de 
fungerer på et sted der det er mange 

forskjellige som tar seg av dem.

Gunn-Tove Kvia forteller om tøffe karer som ikke har vært snille hverken mot seg selv eller 
andre, men som er fulle av omsorg om en ku har fått et lite skrubbsår.

❚ ❚ ❚

NÆRBØ

Betimax Dyrevogn
Fullt galvanisert
Fjæring på drag
435/50R 19,5 hjul
Hydraulisk aksel senking 140 mm lasting – 630 mm 
transport
Hydraulisk brems
4 mm monocoque karosseri med 180 cm høyde 
Beskyttelse for lykter
3 komponents harpiks på gulv. Antiskli og lyddemping 
Lavt gulv
Horisontalt profilert vegger
Rømningsdør foran
Bakdør med 2 uavhengige dørblad
Fester for utvendige gjerder
Sveist 50 mm flatt trekkøye
Fester for binding av dyr på begge sider innvendig høyde 
75 og 115 mm
Bøyler for tak (presenning)
Klargjort for presenning

www.joskin-norge.no • Telefon: 51422620 • E-post: post@rekord-system.no • Rogneveien 2, 4352 Kleppe
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Alle slaktegris- 
besetninger skal med! 

Under KLFs slakterimøte nylig viste Gausen 
til Jon Georg Dales ultimatum om at hvis 
ikke bransjen selv klarer å rydde opp, og gi 
all slaktegris bedre velferd, vil staten komme 
med utvidede kontroller og krav til nærin-
gen. 

– Slaktegrisen skal få tettere oppfølging 
fremover, når vi nå har skaffet oss oversikt 
og har datasystemet er på plass. Det som 
gjenstår er en mildt sagt formidabel jobb 
med å få slaktegrisprodusentene inn i løsnin-
gen før nyttår. Men hverken slakteriene eller 
bøndene ønsker nye offentlige pålegg, så 
dette skal vi få til. Innen 1. november skal 
50 prosent av slaktegrisprodusentene være 
med i programmet, og ved årsslutt skal alle 
være med, fastslår Gausen. 

I desember 2017 ble Handlingsplan for dy-
revelferd hos slaktegris, inkludert et dyrevel-
ferdsprogram, vedtatt i bransjestyret. Målet 
er å sikre norsk slaktegris god dyrevelferd ved 
at alle norske slaktegrisbesetninger skal delta 
i Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris. 

– I korte trekk inneholder programmet år-
lige obligatoriske veterinærbesøk i besetnin-
gene, bedre dokumentasjon og tettere opp-
følging av eventuelle funn. For dem som 

mot formodning velger å stå utenfor dyre-
velferdsprogrammet, kommer et pristrekk 
på 50 øre pr. kilo, allerede fra nyttår, sa Stine 
Gulliksen fra Helsetjenesten for svin i Ani-
malia, til slakterilederne som var samlet på 
Gardermoen. 

I sitt innlegg viste hun slakterilederne sys-
temet produsentene og veterinærene skal 
benytte i rapporteringen. Alt fra nyregistre-
ring til ferdigstilling av rapport etter veteri-
nærbesøk. 

Under slakterimøtet kom det også frem 
ønske om kursing og samkjøring av produ-
sentrådgiverne på KLF-slakteriene. KLF tar 

derfor initiativ til opplæring i begynnelsen 
av september. 

– Vi samler nå rådgiverne for å gjennomgå 
dyrevelferdsprogrammet og sette rådgiverne i 
stand til å veilede og motivere sine produsen-
ter og tilknyttede veterinærer, sier Karl Kris-
tian Kongsted, Spesialveterinær i KLF. 

Produsentrådgiverne er slik jeg ser det 
nøkkelen til å nå målet om å få alle slakte-
grisbesetningene som leverer gris til KLF-
slakteriene inn i løsningen før nyttår. KLF vil 
følge opp slakteriene tett fremover, og gi råd 
til produsenter og veterinærer om hvordan 
en skal tolke retningslinjene, sier han.

– Vi har lagt hodet på 
blokka og forpliktet oss overfor 
landbruks- og matministeren, sier 
styreleder i KLF, Ståle Gausen. 

DYREVELFERD
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Vi garanterer kvalitetskjøtt
fra lokale bønder i Agder og
setter dyreetikk i sentrum

www.slaktereide.no
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Vi garanterer kvalitetskjøtt 
fra lokale bønder i Agder og 
setter dyreetikk i sentrum

www.slaktereide.no

Hvis god service er  
viktig for deg  

– lever dine slaktedyr til oss!

www.slakthuset.no • post@slakthuset.no • sentralbord: 970 60 970

 
 
 

GasAlert Extreme—Ekstra sikkerhet ved omrøring og tømming av gjødsel! 
Én-gass detektor med batteritid på 2 og 3 år. Lys, lyd, vibrasjonsalarm og et stort display som viser den gjeldende gass-

konsentrasjonen til enhver tid. Fås med eller uten datalogging. IR-datalink og USB-adapter medfølger ikke. 

Enkel på/av-funksjon. Ved hjelp av knappene kan man endre oppsett av instrumentet etter ønske. Festes med klips til 
klær (brystlomme, hals etc.). Vekt 82 g. LxBxD = 9x5x2,8cm 

GasAlert Extreme leveres med én av følgende sensorer: 

H2S, CO, O2, SO2, NH3, PH3, CL2, CLO2, NO, NO2, HCN, ETO og O3 

J.L. Bruvik  AS - Tlf.: + 47 55 53 51 50 – www.bruvik.no – jlb@bruvik.no  

GARDERMOEN
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SMÅFE

kert også vært folk på stedet, men det er 
ikke dokumentert.

Det er kort vei til verdensarvområdet 
rundt Geirangerfjorden.

– Vi holder til i randsonen, men sauene 
beiter inne i verdensarvområdet. Det får vi 
lite grann støtte for, forteller Tor Lie. Det 
kan saktens trengs: – Det er vanskelig å kon-
kurrere mot svinekoteletter til 29,90 for  
kiloen, konstaterer Lars Lie.

MICHELIN-FENALÅR
Så er det da heller ikke i billigdiskene på lav-
prisbutikkene at sauene hans ender. Fenalå-
rene fra Stranda skal nemlig aller helst hav-
ne på restaurantbord med Michelin-stjerne 
eller i gourmetbutikker i Frankrike.

– Vi vil vise hvordan vi produserer maten 
og hvorfor vi er så stolte av den. Vi håper vi 
gir innkjøperne ammunisjon, sier landbruks- 
og matminister Jon Georg Dale. Han har 
besøkt Lie gård sammen med en delegasjon 
franske innkjøpere. De importerer norsk fe-
nalår og selger det videre til både butikker 
og restauranter i gourmetlandet.

BEITE-NYSGJERRIGE
– Naturlige produkter blir viktigere og vikti-

Beiter midt i  
verdensarven

Han er størst på geit, men når lengst med 
sau. – Vi har 90 vinterfôrede spælsauer og 
300 geiter, forteller Tor Lie. Han driver Lie 
gård sør for Stranda sentrum. Gårdstunet 
ligger 330 meter over Sunnylvsfjorden, nes-
ten rett opp.

Med 250 000 liter geitemelk og noen fôr-
ingskje i tillegg er han blant de store i Geite-
Norge. Melken blir først og fremst til Snø-
frisk.

FRA GRIS TIL SAU
– Sauefjøset var grisehus før, men vi har 
bygd det om til sau, forteller Lars Lie. Tor 

Lie har god hjelp av faren Lars og sønnen 
Tord i driften. Lie har i hvert fall vært gård 
de siste 400 årene. Før den tid har det sik-

Sauene til Tor Lie beiter 
midt i verdensarven. Sunnmørs- 
idyllen frister mesterkokkene i 
gourmetlandet Frankrike: De er  
i ferd med å få smaken på norsk 
fenalår.

»

STRANDA

Thomas Mossino kjøper inn norsk 
fenalår og selger det videre til franske 
kunder. Her dokumenterer han med 
mobilkameraet hvor fenalåret opp- 
rinnelig kommer fra. Det er kort vei til verdensarvområdet, forklarer Lars Lie.

Hele verdikjeden på gårdsbesøk på Stranda. Fra venstre landbruks- og matminister Jon Georg Dale, Eric Keck (Soprolux),  
Marc du Garreau (Meat Me), Svein Andreassen (Grilstad), Thomas Mossino (Meat Me), Camille Eysséric (Consulting Printemps),  

Per Berg (Nortura), Bente Avseth-Bakke (Nortura) og Jan Arve Mork (Bjorli Fjellmat).

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale trekker frem Tor Lie på Lie gård  
som eksempel på de flinke sauebøndene som står bak godt, norsk fenalår.Lars (fra venstre), Tord og Tor Lie – tre generasjoner på Lie gård.
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SVIN

Stø kurs for Hampshire-grisen
Hampshiregrisen som ble importert til Norge fra Finland 
og Sverige for mer enn ti år siden, har fått solid fot-
feste hos mange smågrisprodusenter og etterspørres 
også av mange slaktegrisprodusenter.

Importen skjer i regi av den private kjøtt-
bransjen gjennom selskapet ScanPig AS. 
Driften av grisen ivaretas også av ScanPig AS 
som eies av KLF samt de tre største private 
slakterier, Fatland AS, Furuseth AS og Midt 
Norge Slakteri AS. Bakgrunnen for importen 
av Hampshire var at produsenter som lever-
te til et privat slakteri ikke hadde tilgang til 
noen tredjerase siden Nortura sto hardt på 
sin eksklusive rett til Duroc. Tilgangen til 
Duroc har imidlertid endret seg ettersom de 
større private slakteriene kjøpte seg inn i det 
nyetablerte selskapet Norsk Duroc AS i fjor 
sommer. 

Karl Kristian Kongsted, spesialveterinær i 
KLF og med daglig ansvar for Hampshire,

kan fortelle om 
fortsatt godt salg  
av Hampshire- 
semin – også etter 
at Duroc har blitt 
tilgjengelig for private 
leverandører. 

– Om vi tar høyde for at 
det totale seminsalg gjennom 
Norsvin viser et mindre fall på fem 
prosent, ligger vi faktisk over nivå for 2016 
– året før Duroc ble tilgjengelig. Det er tyde-
lig at mange er fornøyde med Hampshire. 
Flere forteller om grisens rolige lynne, men 
også produksjonsmessig er grisen på topp, 
sier Kongsted.

I Ingris sin årsstatistikk 
for 2017 lå både Duroc 

og Hampshire over 
nivå for Landsvin 

for kullresultat. 
Hampshire hadde 

fleste levende-
fødte. Kullresultat 

for Duroc og 
Hampshire 

vurderes som 
veldig lik. For 

slaktegrisen viste 
Hampshire høyeste 

daglige tilvekst, med en 
kjøttprosent på nivå med

Landsvin og et fôrforbruk på nivå med Du-
roc, om en tar høyde for høyere slaktevekt. 
En kan ev. lese om resultater av Hampshire 
i ScanPigs nyhetsbrev som kan fås ved hen-
vendelse til KLF/ScanPig.

gere. Derfor har fenalår fra Norge store mu-
ligheter, sier Eric Keck. Han er innkjøpssjef 
for Soprolux, et Strasbourg-firma som leve-
rer kvalitetsmat til kjøkkensjefer over hele 
landet. Etter besøket på Lie gård vet han 
mye mer om hva han har å selge og hvor-
dan han kan overbevise kundene.

– Sauene kan beite fra sjøen og helt opp 
til 1500 meters høyde, forklarer Tor Lie. 
Han svarer gjerne den franske delegasjonen 
på hva de spiser:

– Om våren er det nytt gress i nærområ-

det. Senere beiter de på alle slags urter og 
gress oppe i utmarka, forteller han.

– Beiteområdet er cirka 12 000 dekar, for-
teller Lars Lie. Gården har 70–75 mål dyr-
ket jord selv og henter i tillegg gress fra flere 
gårder nærmere Stranda sentrum.

SAMARBEIDER I UTLANDET
Det er samarbeidsprosjektet Fenalår fra Nor-
ge som markedsfører det norske fenalåret i 
Frankrike. – Vi holder konkurransen oppe i 
Norge samtidig som vi samarbeider i utlan-

det. Det har en effekt at vi er sammen – jeg 
tror ikke at noen av oss kunne gjort det ale-
ne, sier Per Berg. Nortura-direktøren er sty-
releder i Fenalår fra Norge.

Merkesjef Svein Andreassen i Grilstad har 
også vært med fra starten, den gangen Tind 
Spekevarer var eget selskap. Bjorli Fjellmat er 
den tredje som leverer norsk fenalår til Frank-
rike.

– Lykkes du i Frankrike, lykkes du over-
alt. I fjor solgte vi 900 kilo fenalår der. I år 
skal vi selge 3000, forteller Andreassen.
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Røroskjøtt AS og Røros Slakteri AS har 
en felles merkevare: Røroskjøtt. Dette 
mener vi er nødvendig for å styrke 
hele næringskjeden, fra produsent 
til forbruker. RØROSKJØTT er det 
bærende merke på alle våre produkter.

arbeidsdokument.indd   10 25.04.2014   09:44:05

Daglig leder  
Kjell Ove Oftedal 
992 42 286

Produsentkontakt Tynset 
Ola Utgaard: 909 20 290

Produsentkontakt 
Os og nordover 
Tor Martinsen 
909 55 546
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Norskprodusert, næringsmiddelgodkjent plate, 

hvor det kun blir benyttet norske råvarer!

Lagervare, rask levering over hele landet! 

Not og fjør (skjult spikring).
Leveres i fargene: hvit, venezian sand og grå. 
Mål veggplater: 62 cm x 239/244/260 cm
Mål himlingsplater: 60 cm x 120 cm (leveres kun i hvitt) 
Pris: 175,– pr. m2 + mva

Vi har i tillegg et godt utvalg av  
både grå og hvite kompakte plastplater  
til driftsbygninger! Se våre nettsider!
Kontakt: 
Sørbøen Landbruksprodukter
Mobil: 975 62 268 / 412 38 340
E-post: post@sorboen.com

www.sorboen.com

Orkla-Sørbøen  
Fuktbestandige vegg- 

og himlingsplater
Ferdigbehandlede plater som egner seg godt 
til bruk i slakteri, meieri, garasjer, industrihaller, 
driftsbygning/fjøs, o.l. 

Kalvejakke

Bredde 1,5–4 m
SwingDuo Standard

Happy Cow kubørster

Tel. 908 26 618
godkalven.no

Kalveuttrekker 
        med moment

Klippemaskin 
batteridrift,  
for ku og hest

Melketaxi 
100, 150 og 260 liter

Melketanker 
100–300 liter

Hytter, innhegninger, utstyr og løsninger 
for stell av kalver

Fôringsautomater

KraftfôrGrovfôr

Kost for utearealer
For truck, minilaster, hjullaster, traktor

Stranda er kommunen med eget skinkerådhus.

❚ ❚ ❚

❚ ❚ ❚
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AVLAVL

får et veldig kort avbrudd i sin produksjon 
og kan ved god planlegging forsyne alle sine 
kunder med avlsdyr uten nevneverdig av-
brudd. Siden Ole Bjarne er den første som 
gjør dette i Norge har han fått støtte av Inno-
vasjon Norge og skal høste erfaringer som 
kan brukes av andre.

BESØK FRA DANMARK
På avlsbesetningsmøtet var det dessuten 
innslag fra Danmark hvor Tine Schønning 
fra firmaet Salfarm fortalte om danske erfa-
ringer med smittebeskyttelse i deres SPF-
system og hvordan en kan vaksinere sine 
avlsdyr/livdyr mot App (smittsom lunge og 

brysthinnebetennelse) som er aktuelt når en 
skal selge dyr fra en SPF-besetning hvor en 
ikke har App til en vanlig helsegrisbesetning 
som typisk har App. Hun anga Hyobac App 
Multi vet som en av de mest velegnede App-
vaksiner for Norske forhold.

Sol og gjestfrihet på Sørlandet under avlsbesetningsmøte

Årets samling ble i år avholdt på Sørlandet i 
området Grimstad- Lillesand og tradisjonen 
tro ble det tid til både gards- og bedriftsbes-
øk, fra binge til butikk, i tillegg til et konsen-
trert fagprogram.

GRISEENTUSIAST
I Grimstad var det besøk hos griseprodusent 
Nils Terkelsen som akkurat hadde inngått 
avtale om kjøp av purker fra Harald Gropen 
i forbindelse sanering til SPF, og møtedelta-
gerne ble tatt vel imot av Nils og hans for-
eldre Marit og Anders som viste sørlandsk 
gjestfrihet på sitt beste. Anders er for flere 
kjent som en griseentusiast og har vært aktiv 
og leder svineavlslaget Agder i mer enn 20 
år. 

TOMME LOKALER
I Lillesand ble det bedriftsbesøk hos Jens 
Eide som viste rundt og fortalte hvordan be-
driften tok over det tidligere Nortura-slakte-
riet i Lillesand og startet opp i tomme loka-
ler etter at alt tidligere slakteutstyr hadde 

blitt revet ned eller gjort ubrukelig av Nor-
tura. Det ble i tillegg budt på smaksprøver 
av beste slaget, bl.a. pølser som tidligere i 
sommer tok gullmedaljer i Norgesmester-
skap i kjøttprodukter.

SPF
I likhet med i fjor, var SPF (Spesifikk Patogen 
Free), et viktig tema på fagprogrammet, og 
det var spesielt interessant ettersom beset-
ningene begge er foregangsbesetninger i 
Norge med å sanere til SPF.

Ola Sandvik fortale og viste hvordan han 
hadde sanert ved innkjøp av drektige SPF-
purker, og opprettholdt sin genetikk ved å ta 

keisersnitt, under strenge smittebeskyttende 
foranstaltninger på noen av sine tidligere 
purker med høy avlsverdi. Han viste til gode 
erfaringer med bedøvelse av purkene ved at 
hans veterinær hadde sprøytet de med bedø-
velse. De første griser er nå avvent og Ola 
har fått status som SPF.

MØYSOMMELIG PLANLEGGING
Ole Bjarne Enger fortalte hvordan han had-
de sanert ved å leie et ekstra grisehus for  
å huse innkjøpte SPF-purker og kommende 
avlsdyr, mens han sanerte sitt eget grisehus. 
Dette krever møysommelig planlegging for-
teller Ole Bjarne, men gevinsten er at han 

Avlsbesetninger tilknyttet KLF-
slakterier teller i dag nitten 
besetninger. En Hampshire 
kjernebesetning, åtte foredlings-
besetninger og ti formeringsbe-
setninger er kjernen i de private 
slakteriers slakt av gris på rundt 
en halv million slaktegris. 

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

PLASTPLATER, DET SMARTE VALGET
Plastplater til alle formål.  
PP og PE plast
A melkerom P egnet til alle dyreslag
A tekniske rom P upåvirket av fukt og skitt
A våtrom P enkle å holde rene/vaske
A husdyrrom P lette å bearbeide/montere
Stort utvalg av lagerførte varer i Norge.  
Tykkelse 1,5–42 mm

-10% PÅ HEL PALL

Jens Eide viste deltakerne på avlsbesetningsmøtet rundt i anlegget i Lillesand.

❚ ❚ ❚

Marit og Anders Terkelsen viste  
sørlandsk gjestfrihet på sitt beste.

Fra Helsetjenesten for Svin fortalte Sondre  
Naadland om dyrevelferdsprogrammet for slakte- 
svin og om god dyrevelferd generelt. 

»»»

DU FINNER OSS PÅ DYRSKU’N 
STAND J443  14.-16. SEP. 2018
Vi har med oss mange nyheter og 
har 10% på hele sortimentet i helga 25%

RABATT

25%
RABATT

DONEHEIA 62   -   4516 MANDAL   -   TEL 21 98 47 47   -   WWW.P-LINDBERG.NO           GJELDER TIL OG MED 30/9 2018

Vi tar forbehold for trykkfeil og utsolgte varer

NORGES STØRSTE NETTBUTIKK TIL LAND-BRUKET

BEITEPUSSER TIL ATV
Spesifikasjoner: Motor: 420cc 4-takt (15 HK).
Klippebredde: 115 cm. Klippehøyde: 2 - 10 cm.
Kapasitet: 2.500 m²/time. Mål: L215 x 
B172 x H90 cm. Vekt: 235 kg.
Art. nr 90 44 719
Førpris 16.870,- (13.496,-)

LED GÅRDSLAMPE MED SENSOR
24 W LED gårdslampe til montering på vegg. 
Farge: 6.500 K. Lumen: 2.588.
Dimensjoner: Totallengde: 58,5 cm.
Lengde lampe: 32,5 cm. Dybde lampe: 13 cm.
Art. nr 90 51 573
Førpris 995,- 
(796,-)

BEITEPUSSERE PÅ ARM
180 cm arbeidsbredde
Effektbehov: 55 - 85 HK.
Antall slagjern: 16 stk.
Antall kilereimer: 3 stk, B52.
Lengde, PTO-aksel: 140 cm.
Vekt: 658 kg.
Art. nr 90 43 011
Førpris 31.245,- 
(24.996,-)

74500

59600
eks mva

13.49600

10.79680
eks mva

23.43250

18.74600
eks mva

20%
RABATT
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KONTROLL PÅ GÅRD

Pålagte veterinærbesøk  
– nyttig eller forkledd kontroll?

For matproduserende dyr som slaktekylling, 
kalkun, verpehøns og slaktegris, er det blitt 
krav om veterinærbesøk. Kravet gjelder selv 
om en produsent ikke har syke eller behand-
lingskrevende dyr. Det kan derfor være rele-
vant å spørre hvordan en produsent får best 
mulig nytteverdi av et pålagt besøk og ikke 
et besøk for besøkets skyld!

SLAKTEGRIS – BRANSJEKRAV
– For slaktegris ble det etter avdekking av 
uheldige dyrevelferdsmessige, og i enkelte 
tilfeller direkte utilfredsstillende forhold, på-
lagt næringen å høyne standarden rundt dy-
revelferd. Det er derfor utviklet et elektro-
nisk fagsystem (Helsegris) som rådgivings- og 
dokumentasjonsverktøy. Avhengig av beset-
ningsstørrelse, skal det avlegges inntil tre 
årlige veterinærbesøk. Bransjen jobber for å 
få alle slaktegrisprodusenter aktive i pro-
grammet før nyttår, og pr. 1. januar 2019, vil 
produsenter som ikke er med i programmet 
få et trekk på 50 øre pr. kg slakt, spesialvete-
rinær, Karl Kristian Kongsted i KLF..

SLAKTEKYLLING OG KALKUN  
– FORSKRIFTSKRAV
I forbindelse med nytt EU regelverk som 
trådde i kraft i 2013 og videre utarbeidelse 
for dyrevelferdsprogram for kalkun i 2017, 
er det forskriftskrav om veterinærbesøk og 
helseovervåking i alle fjørfekjøttproduksjo-
ner. 

– Bransjen har blitt enige om at det skal 
være minst to årlige helseovervåkningsbe-
søk fra veterinær, samt tiltak og rådgivning 
ved avvikende produksjonsresultater. Det er 
flere momenter i dyrevelferdsprogrammene 
som styrer blant annet tillatt tetthet (kg/m2) 
som har en direkte påvirkning på bondens 
økonomi. Dersom man ikke er tilsluttet et 

dyrevelferdsprogram, er det i praksis ikke 
økonomisk lønnsomt for produsenten å pro-
dusere fjørfekjøtt, sier produsentrådgiver 
fjørfe i KLF, Cecilia Larsson. 

For verpehøns er det krav om å ha avtale 
med veterinær om helseovervåking og det 
er intensjonen at besetningen skal besøkes 
minimum en gang årlig eller ved hvert inn-
sett. Uten godkjent KLS er det et trekk på kr 
1 pr. kg egg.

– VÆR FØRE VAR 
Felles for slaktegris, slaktefjørfe og verpe-
høns, er at det ofte er relativt store flokkstør-
relser. Et sykdomsutbrudd, feil i fôring eller 
drift, kan fort gi dårlig atferd blant dyrene og 
få dyrevelferdsmessige konsekvenser. 

Det er derfor avgjørende at en har god 
kontroll og oversikt over sin produksjon. 
Det gjelder langt på vei å være føre var til 
enhver tid. Observere sine dyr og studere 

deres atferd, evaluere sine rutiner og pro-
duksjonsresultater. 

– Siden det er krav om veterinærbesøk, er 
håpet at alle produsenter «griper dagen» og 
er med på å skape en merverdi ved et pålagt 
veterinærbesøk. Still gjerne krav til din vete-
rinær, vis din produksjon og finn områder 
som kan optimeres. Det er også en god an-
ledning til å skape en kontakt som kan være 
nyttig ved alvorlig sykdomsutbrudd eller lik-
nende. En får anledning til å få seg, og sin 
produksjon satt opp imot andres produk-
sjonstall og syn på dyrevelferd. Bruker en 
lokal veterinær, er det gull verdt å ha en god 
dialog og gjensidig tillit. Er en faglig i tvil el-
ler uenig, benytt deg av å være leverandør 
til en privat aktør og bruk din rådgiver til-
knytta ditt slakteri eller pakkeri. Ta også 
gjerne direkte kontakt med oss i KLF, avslut-
ter Cecilia Larsson og Karl Kristian Kong-
sted.

Når et gårdsbesøk er pålagt, 
er det nærliggende å tenke at det 
er en form for kontroll i regi av 
Mattilsynet. Men hva er realite-
ten?

Design: WOW Reklame as 2014

Kortreist og smakfull
kyl l ing fra Ytterøy

De 22 produsentene som leverer til Ytterøykylling lar kyllingene gå noen dager ekstra i kyllinghuset. Det gjør at forbrukere 
over hele landet opplever kyllingen som ekstra saftig. En egen dyrevelferdsansvarlig ved slakteriet samt kort inntransport, 

gjør at dyrevelferden er godt ivaretatt i alle ledd. All kylling ved Ytterøykylling er halal-slaktet etter norsk regelverk. 

Sammen med våre dyktige produsenter gir vi deg smaken av trygge og sunne råvarer, 
fra en liten og kvalitetsbevisst utfordrer i kylling-Norge. Rene råvarer – ren nytelse!

ytteroykylling.no
Produsent: Ytterøykylling AS, 7629 Ytterøy

Alle produkter fra 
Ytterøykylling er fri for 

narasin og antibiotika
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ytteroykylling-til Per.pdf   1   15.11.2016   15.24.22

PRODUSERT I LOFOTEN!

Lokale kjøttvarer i nærbutikken bygger på lokale råvarer.
Å levere slakt til Horns Slakteri er «et naturlig valg»

Ta gjerne direkte kontakt med oss i KLF, sier Cecilia Larsson og Karl Kristian Kongsted.

❚ ❚ ❚

OSLO
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KURS

Fjøssystemer  
etablerer seg i Sverige 

I samarbeid med en svensk aktør etablerer 
Fjøssystemer seg nå i Sverige. Det nye sel-
skapet skal hete Fjössystem AB. I første om-
gang etablerer vi oss i Flarken, som ligger 
mellom Skellefteå og Umeå i Sverige.

SPENNENDE MULIGHETER
– For Fjøssystemer gir dette mange spen-
nende muligheter. Det er en anerkjennelse 
for oss at svenskene ønsker å adoptere det 
som vi har bygd opp i Norge. Hele vår mar-
kedsføringsstrategi og merkevareprofil vil bli 
adoptert av Sverige, med firmanavnet Fjös-
system AB. Det nye selskapet blir stiftet i 
samarbeid med Mjölk Automatik Norr AB i 

Flarken, som har drevet Lely Center siden år 
2000. Selskapet skal selge Lely-produkter og 
hele Fjøssystemers portefølje innen i-melk til 
storfe. I tillegg til stasjonære fullfôrmiksere 
fra BvL, vil de vil få importen i Sverige på 
BvLs traktordrevne fullfôrmiksere. Smart 
fôring blir Smart utfordring. Det vil også bli 
samme modell for service, tilsvarende FS 
Service i Norge, sier daglig leder André Ste-
numgård i Fjøssystemer. 

SPENNENDE UTVIKLING
– Vi håper å få gode synergier mot leveran-
dører i Europa. Sammen oppnår vi større 
volum, og dermed bedre mulighet for å del-

ta i den spennende utviklingen som skjer i 
Europa, avslutter Stenumgård.

Daglig leder i Fjøssystem AB, Mikael Jo-
hansson sier at bønder i Sverige har behov for 
en leverandør som fokuserer sterkt på fore-
byggende vedlikehold og produkt-rådgiving. 

– Frem til i dag har vi med god erfaring 
tilbudt denne tjenesten på Lelys produkter. 
Nå ser vi frem til å tilby hele Fjøssystemer 
sitt utvalg av kvalitetsprodukter til svenske 
bønder, sier Johansson.

Fjøssystemer er en landsdekkende leveran-
dør av bygg og innendørsmekanisering til land-
bruket. Selskapet har syv selvstendige avdelin-
ger, med felles administrasjon på Fåvang.

Smart fôring blir til Smart utfordring i det svenske markedet.

Utvikler kurs  
om dyrehelse og smittevern

Den nye dyrehelseforskriften har krav om at 
alle produsenter skal ha oppdatert kunnskap 
om dyrehelse, forebygging og smittevern. 
Animalia utvikler et kurstilbud som vil til-
fredsstille både kompetansekravet og krav 
om smittevernplan. Helsetjenestene for fjør-
fe, sau, svin og storfe har i samarbeid med 
Tine SA, Den Norske Alpakkaforening, Nor-
ges Bondelag, Nortura og KLF ansvar for det 
faglige innholdet i kurset. 

– Opplæringen vil skje i form av e-læring, 
altså nettbaserte kursmoduler, og gjennom-
ført kurs vil også generere en smittevernplan 
for dyreholdet, forteller fagsjef for kurs og 
opplæring, Tone Sundhagen i Animalia.

NYTT KUNNSKAPSKRAV FRA 2020
Den nye forskriften legger stor vekt på å fore-
bygge smittespredning og sykdom hos dyr. 

– Et sentralt tiltak i forskriften er at alle 
som ikke er agronomer eller har husdyrfag-
lig utdannelse på høyskole- eller universi-
tetsnivå skal ta et kurs i dyrehelse. Kurset 
skal gi oppdatert kunnskap om sykdommer 
hos dyr, sykdommer som kan spres mellom 
dyr og mennesker og forebyggende tiltak 
mot smittespredning og utvikling av antibio-
tikaresistens. Kursdeltagerne vil også lære 
om sammenhengen mellom dyrehelse, dyre-
velferd og folkehelse, forteller Sundhagen.

Kunnskapskravet trer i kraft 1. januar 2020.

SMITTEVERNPLAN MÅ PÅ PLASS
Kravet om oppdatert smittevernplan for dy-
reholdet ble gjeldende fra 1. juli i år. Planen 
skal beskrive rutiner for inntak av dyr, leve-
ranse av produkter, persontrafikk, hygiene 
ved håndtering av kadavre, fôr og vann, strø 
og utstyr. 

– Det er ikke krav om at planen skal være 
elektronisk, men vi arbeider nå med digitale 
løsninger som kan hjelpe produsenter med å få 
på plass smittevernplan for sin produksjon så 
raskt som mulig, sier Tone Sundhagen.

Animalia har fått KIL-midler, midler for kompetanseutvikling i landbruket,  
til å utvikle et kurs som tilfredsstiller kunnskapskravet i den nye dyrehelse- 
forskriften. Kurset skal være klart i løpet av denne høsten.

5 år
Garanti

Fabrikk

Nyhet

Doff X 13. Det nye 
flaggskipet fra Moi AS. 
Nå også med boggi 
800/45R30,5 hjul.

Les mer på nettsidene våre 

www.moi.no

Norges største og beste utvalg av dyrehengere

MYHRES maskinomsetning as
Høyjordveien 686, 3158 Andebu • 957 24 006 • post@myhresmaskin.no • myhresmaskin.no

Tuff-Mac dyrehenger til traktor. Leveres fra 5,5–9,3 m. Jyfa dyrehenger for traktor. Mange modeller.

Bateson bilhenger til sau, gris, storfe og hest. Bateson bil-, sau- og varehenger.

❚ TORA SALTNES ❚ ANIMALIA

 
Det arbeides med digitale løsninger for 

smittevernplanen, sier Tone Sundhagen.

❚ ❚ ❚

❚ ❚ ❚
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DYRETRANSPORT OG SMITTEBESKYTTELSE I TEMATEMA I DYRETRANSPORT OG SMITTEBESKYTTELSE

Positiv utvikling for  
BRSV og BCoV

Bovint respiratorisk syncytial virus (BRSV) 
og Bovint Corona virus (BCoV) er i dag de to 
virussykdommene som koster mest for 
norsk storfehold både økonomisk og dyre-
velferdsmessig. BRSV gir lungebetennelse 
hos både kalver og voksent storfe. BCoV gir 
smittsom diare og luftveisinfeksjon. 

GRUNN TIL OPTIMISME
Animalia og Tine gjennomfører et treårig fel-
lesfinansiert kontrollprogram for å bekjempe 
BRSV og BCoV. Kontrollprogrammet har et 
stort mål. Nye besetninger som smittes skal 
ned fra nesten 50 prosent hvert år til under 
15 prosent. For å få til dette er smittebeskyt-
telse på alle plan hovedoppgaven. Sammen-
lignet med svine- og fjørfeproduksjonen er 

smittebeskyttelsen i storfeholdet meget dår-
lig. Det er derfor stor grunn til å være opti-
mistisk siden små endringer kan gi gode re-
sultater. 

TRENGER Å FÅ UT KUNNSKAP 
Sykdomsbekjempelse i stor skala er alltid 
lagarbeid. Desto flere som tenker «hva kan 
jeg gjøre?» og gjør det, desto raskere og stør-

Helsetjenesten for storfe 
vedtok å starte Kontrollprogram-
met for bekjempelse av BRSV  
og BCoV høsten 2016. Fram til 
sommeren 2018 har andelen 
virusfrie besetninger økt fra 58 
til 75 prosent basert på blod- 
prøve av ungdyr.

Kartet helt til venstre viser 
utbrudd med BRSV og BCoV 
første kvartal 2018

Bekjempelsesprosjektet  
har laget heftet «Trygg  
og smittesikker inn- og 
utlasting av storfe».  
Kontakt Helsetjenesten  
for storfe i Animalia  
dersom du ønsker heftet  
eller materiell som kan  
hjelpe deg med bedre 
smittesikring i fjøset.

re framgang får vi. Det vil si at vi i bekjem-
pelsesprosjektet jobber like mye med å snu 
holdninger som å gjennomføre fysiske smit-
tebeskyttelsestiltak. For at produsentene og 
deres tjenesteytere skal gjøre en innsats for å 
hindre smittespredning, må de ha kunn-
skap. De må vite hvordan virus sprer seg, 
hva som er de største risikoene i egen beset-
ning/virksomhet og hvilke tiltak som er 
mest effektive. Derfor må vi alle stille oss 
spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for å hindre 
smittespredning?

HINDRE NYSMITTE
Virusene opptrer omtrent som influensavi-
rus. De kommer inn i besetningen, smitter 
lett og blir borte. Jobben er derfor ikke å bli 
kvitt virusene i en besetning, men hindre at 
de kommer inn på nytt. Motstandskraften 

som gjennomgått sykdom gir er svært liten. 
Det lønner seg derfor aldri å ha virus i beset-
ningen for å gjøre dyra motstandsdyktige. 
De kan smittes på nytt bare etter få uker.

Smittekildene er i hovedsak livdyr, dyre-
transport og «fjøsvandrere» som inseminø-
rer, rådgivere, dyrleger, servicefolk og nabo-
er. For å minimere lokal spredning er denne 
gruppen avgjørende. Det er viktig å legge 
forholdene godt til rette for smittefrie besøk 
i en besetning.

MEST LOKAL NYSMITTE
Kartet viser en oversikt over utbrudd første 
kvartal i 2018. Det er laget på bakgrunn av 
produsenter som har meldt inn mistanke om 
virussykdom til Tines Beredskapstelefon. 
Kartet viser at lokal smittespredning gir flest 
nysmittede besetninger. Livdyr og dyretran-

sport er den viktigste kilden for å bringe vi-
rus til nye områder. Fargene på kartet viser 
hvor mange smittede besetninger som har 
meldt inn sykdom per postnummer i første 
kvartal. Store deler av landet hadde i denne 
perioden svært få smittede besetninger. 

VIKTIG Å VARSLE
I hele 2017 hadde Tines Beredskapstelefon 
200 henvendelser med mistanke om BRSV 
eller BCoV infeksjoner. De siste 12 måne-
dene har det kommet inn over 500 meldin-
ger. Det er svært positivt. Det viser at produ-
sentene og dyrlegene bruker Tines Bered- 
skapstelefon, ikke at det nødvendigvis er 
mer sykdom. Nå kan også ammekuprodu-
senter bruke Tine sitt apparat, og medlem-
mer i Storfekjøttkontrollen får melding om 
sykdom i fylket der de bor.

Smittebeskyttelsestiltak trenger ikke å bety store ombygginger. Her er et eksempel på en 
enkel smittesluse for et storfefjøs.

OSLO

❚ ❚ ❚
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❚ INGE MIDTVEIT

2 FLEKSIBILITET
Dei aller fleste dyra du møter er utan tvil i 
god form og treng ikkje nærmare vurdering. 
Men det finnest óg dyr som ikkje er så spreke 
og som kjem inn under det punktet i trans-
portregelverket som omhandler 

«…dyr med lettere skader som likevel kan 
transporteres …». 

Desse dyra må du gjera noko ekstra for der-
som du skal kunne ta dei med. Du må på eit 
eller anna vis gjera transporten betre og letta-
re. Det mest aktuelle er å gje dei eigen plass 
saman med egna selskap. Du må gje dei betre 
plass, mjukare underlag og transportere dei 
på eit tidspunkt der dei slepp lang oppstal-
lingstid på slakteriet. Skiljegrind, ein ekstra 
etasje eller eit tomt rom er det som gjev flek-
sibilitet og bestemmer om du kan gje beste 
service for bonden og dyret. 

3 KRAV OM AREAL,  
MEN KVA ER NOK?

Årsaka til transportdød og dårleg velferd hjå 
sau er ofte liten plass. Men det er vanskeleg 
å vurdere i praksis kor mykje plass sauen 
faktisk har i eit rom. Dessutan er ikkje regel-
verket så lett å bruke i praksis slik det er 
formulert: Under 55 kg 0,3–0,4 m2, over 55 
kg minst 0,4 m2. Dei dyra du møter veg ty-
pisk 45 kg og 90 kg. Rekna om til dei dyra 
me ser i praksis blir dette om lag slik: Eit 
gjennomsnittleg lam på 45 kg skal minst ha 
0,32 m2. Ein sau som er dobbelt så tung skal 
ha nesten det doble – minst 0,6 m2. For 
storfe og gris er det noko lettare å rekne ut 
arealet. Du skal likevel vita kor store romma 
er på bilen din, og då er det ganske lett å 
rekne ut og justere seg inn på det nivået det 
bør ligge på. Sjølv om nokon andre set opp 
lasset ditt, så er det du som har ansvaret. 

4 TILPASS TRANSPORTEN 
ETTER SESONG

Det er tider på året der kondisjonen på dyra 
er dårlegare. Dette bør du ta omsyn til ved å 
gje dyra betre plass. Medan sau etter ein bei-
tesesong er i svært god form, er sauen utanfor 
sesongen svakare. Dermed treng den meir 
plass for å kunne legge og reise seg uhindra. 

5 SIGNERT KØYRE- 
SEDDEL ER EI EIGEN- 
ERKLÆRING FRÅ BONDEN

Du skal kunne stole på at all relevant infor-
masjon om dyra er lagt på bordet når bon-
den har kryssa av og signert på køyresedde-
len. Men kva gjer du dersom det viser seg 
ikkje å stemme? Dette skal slakteri og sjåfør 
ha ein plan for. Dyr som dør eller blir nød.
avliva og som viser seg å ikkje vera det bon-
den signerte på, bør ikkje erstattast. 

Fem tips til dyretransportøren

1 TILLIT 
Tillit er som kjent ikkje for sal, men noko 
ein gjer seg fortent til. Du og bonden må 
skape ei felles forståing for at de vil det 
same – tene pengar på husdyrproduksjon 
og sikre at dei dyra de lever av ikkje betaler 

rekninga. Vegen dit kan vera kronglete. Du 
treng hjelp frå både veterinærar, slakteriet 
og Mattilsynet. Ein start kan vera kontakt-
møter mellom bonde, slakteri, veterinær 
og Mattilsyn. 

Å vurdere dyr for transport er ei utfordring. Seier du som  
transportør ja til feil dyr, kan dyret risikere å lide unødvendig på 
grunn av deg. Og seier du nei, så kan relasjonen til bonden bli  
nokså anstrengt. Men bonden ser oftast dyra før transport,  
svært sjeldan etter. 

 Lever til et frittstående slakteri og få fullt utbytte av markedets beste krysninger 

HAMPSHIRE LEVERER I BINGEN!

Kilde: Slaktedata hos Animalia gjennomsnitt 2018

Hampshire og Hybrid tåler høy slaktevekt  
samtidig som de opprettholder god kjøtt- 
prosent. I tillegg har rasene svært gode  
produksjonsmessige egenskaper med lavt  
fôrforbruk og høy tilvekst.

Er du svineprodusent som ønsker å levere til et frittstående slakteri, eller går du med  
byggeplaner? Mer enn hver tredje gris slaktes på et frittstående slakteri, og det er plass  
til enda flere. Kontakt ditt nærmeste frittstående slakteri i dag for en prat om veien videre.

scanPig - halvside sommer 2018.indd   1 16.08.2018   14:43:35

• Dyrevognene kan spesialbygges etter eget ønske. Leveres fra 5–12 meter som standard
• Dansk kvalitet, helsveiste vogner av høy kvalitet.
• Vi selger dumperhenger, maskintraller og kornhengere fra Gigant.
• Ta kontakt for et godt tilbud

For mer info:  www.rilas.no | MOBIL: 977 41 926 | E-POST: post@rilas.no

Lakkerte og galvaniserte dyrevogner
 Som eneimportør av NOC Agro sine hengere i Norge, kjører vi nå kampanje frem mot våren

Du bør ha fått informasjon om avvikande dyr  
før dei har kome så langt som her. FOTO: AUDUN FLÅTTEN

»»»
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Bedre vannkvalitet 
uten bekymringer 

Denne biofilmen inneholder patogene mi-
kroorganismer som raskt kan overføres til 
hele driftsbygninger via drikkesystemene. 
Dette reduserer også effektiviteten av tilset-
ningsstoffer som beholder og frigjør rester av 
disse stoffene over lengre tid. Derfor bør 
rengjøring (fjerner biofilm) og desinfisering 
(ødelegge mikroorganismer) ha topp priori-
tet. 

«BRUSENDE EFFEKT»
– Intra Hydrocare har denne dobbelte virk-
ningen som har vist seg å være svært effek-
tiv for å sikre en langsiktig god vannkvalitet. 
Når vanninntaket er av bra kvalitet og drik-
kesystemene er rene, kan produktet brukes 
i en vedlikeholdsdose en dag i uken så ny 
biofilm ikke etableres. Desinfisering uten 
rengjøring er ikke tilstrekkelig. For å sikre 
en god vannkvalitet er både rengjøring og 
desinfisering viktig. Imidlertid har mange 
vanlige produkter på vannsystemer bare des-
infiserende egenskaper. Klorderivater (klor, 
klordioksid og saltelektrolyse til klor og na-
trium) desinfiserer bare og organiske syrer 
undertrykker bare mikroorganismene og 
rengjører ikke. Så du trenger en «brusende 
effekt» for å rense linjene, derfor er hydro-
genperoksid det eneste produktet som kan 
gjøre denne jobben, sier daglig leder og 
gründer Ole Martin Westrum i Mineral Ex-
pressen AS. 

VANNBASERT LØSNING
Men bare bruken av hydrogenperoksid er 
ikke stabil nok til å rense linjene fra begyn-
nelse til slutt, slik at du trenger et produkt 
som forbedrer stabiliteten. Bruk av en kom-
binasjon av per-eddiksyre sammen med hy-

drogenperoksid gir god desinfeksjon. Meng-
den hydrogenperoksid kan ikke være høyere 
enn 22–25 prosent og dette er ikke nok til å 
rense en hel drikkelinje. Dessuten er det 
velkjent at bruk av per-eddiksyre har noen 
helseproblemer, og det er et svært etsende 
produkt (for metall, gummi og plastdeler). 
Samtidig rengjøring og desinfisering med In-
tra Hydrocare er en mer effektiv og langsik-
tig løsning. Dette er et produkt som samti-
dig desinfiserer og renser drikkevann- 
systemet.

– Intra Hydrocare er en vannbasert løs-
ning på 590 g/l hydrogenperoksid og akti-
vert sølv. Den har vist seg effektiv ved euro-
peiske registreringer av biocid produkt i 
PT02 (desinfeksjonsmidler), PT03 (veteri-
nær), PT04 (mat og fôr) og PT05 (drikke-
vann) applikasjoner. Disse registreringene 
innebærer også at produktet er trygt for dyr, 
utstyr og miljø. Videre har Intra Hydrocare 
ingen negativ effekt på smaken av vannet. 
Dette er gunstig, fordi en unormal vann-
smak kan forårsake et lavere vanninntak, 
som er tilfellet når klorderivater eller syre-
produkter brukes. Dette ble bekreftet av en 
nylig studie i to hus med 52 000 kyllinger i 
New Zealand. Ett hus ble behandlet med 
klordioksid og ett med Intra Hydrocare. Kyl-
lingene fra huset behandlet med klordiok-
sid, drikker 78 ml pr. kylling mindre i den 
første uken og 382 ml mindre målt etter 41 
dager i forhold til kyllinger fra huset behand-
let med Intra Hydrocare. Det ekstra vann-

inntaket resulterte i en 
forbedret fôrkonverteringsfrekvens (FCR) 
på 1,5 poeng og 77 gram vektøkning, 
avslutter Westrum.

Vann er et viktig næringsstoff for fjærfe og 
en god vannkvalitet er avgjørende for god ytelse 
hos dyrene. Vannkvaliteten på gårdene blir 
imidlertid ofte forsømt, noe som fører til 
dannelsen av biofilm i drikkevann- 
systemet. 

– Dyrevelvelferd er 
viktigst for dyrebilsjåfører

Han er en av de mest erfarne dyrebilsjåføre-
ne i Fatland-systemet og til daglig har 
Bråthen base ved Fatlands anlegg i Oslo. Her 
driver han med livdyr i tillegg til transport 
av levende dyr fra bonde til slakteriet. Og 
denne sommeren har vært ekstrem med 
hensyn til arbeidspress.

31 ÅRS ERFARING
– Jeg har gjennom mine mer enn 30 år i dette 
yrket aldri opplevd maken til sommer. Vi som 
arbeider med inntransport av dyr har aldri 
hatt det så hektisk. Når antallet storfeslakt er 
fordoblet i forhold til normalen på grunn av 
tørke og fôrmangel, sier det seg selv at det 
mildt sagt blir hektisk. Noen bønder har dess-
verre måttet vente opptil tre uker på å få frak-
tet sine dyr til slakteriet, og det er selvsagt 
ikke noe vi liker. Men vi har vel klart å ta 
unna det meste, sier Dag Bråten. 

DYREVELFERD VIKTIGST
Vi møter han i Rakkestad der han henter 12 

storfe hos en bonde. Og på spørsmål om hva 
han ser på som aller viktigst i forbindelse med 
henting av dyr på gård, er svaret enkelt for 
Bråten: – Unngå stress og behold roen selv 
om det kan gå tregt og kyr og okser stritter 
imot og ikke vil inn i dyrebilen. Dyrevelferd er 
det aller viktigste. Det kommer i første rekke. 
Vi håndterer levende vesener og det må alltid 
være retningsgivende for det vi driver med, 
fastslår den rutinerte dyrebilsjåførene. 

ENKLERE LOGISTIKK NÅ
– Hva er forskjellen på å kjøre levende dyr 
fra gård til slakteri i dag, kontra for 10–15 
år siden. 

– Logistikken er langt enklere i dag. For å 
fylle opp denne bilen som jeg kjører i dag, 
måtte vi innom syv–åtte gårder før. Små 
bruk og mer kjøring, med andre ord. Rent 
dyrevelferdsmessig er det bedre å hente inn 
dyrene på en eller to gårder og få disse raskt 
til slakterier, sier Bråthen. Han peker dess-
uten på tilkomsten til driftsbygningene som 

var mer kronglete før. Med større enheter og 
større fjøs, har også dyrebilsjåførene fått en 
noe enklere jobb. 

SLITER MED REKRUTTERINGEN
– Har du oppleve ulykker eller uhell av noe 
slag i løpet av din karriere som dyrebilsjå-
før?

– Heldigvis ikke, selv om det har vært 
nære på noen ganger. Som du ser her er ok-
ser som skal inn i dyrebiler alltid en utfor-
dring å håndtere. Men med planlegging og 
en god porsjon sinnsro, går det greit. 

– Hva med rekrutteringen? Er det van-
skelig å få fatt i dyrebilsjåfører?

– Vi har mange yrkessjåfører, men få av 
disse ønsker dessverre å bli dyrebilsjåfør. 
Folk som skal fungere i dette yrket må ha 
legning for håndtering av dyr. Dette er noe 
ganske annet enn å kjøre søppelbil, konsta-
terer Bråten som bruker mye av sin tid på å 
veilede Fatland-bønder i forbindelse med 
omsetning av livdyr. 

Tålmodighet og fokus på dyrenes ve og vel! Det er grunnleggende  
egenskaper som en god dyrebilsjåfør må ha, ifølge dyrebilsjåfør Dag Bråten.  
Han har drevet i bransjen i 31 år og vet hva han snakker om. 

TEMA I DYRETRANSPORT OG SMITTEBESKYTTELSE

– Vi håndterer levende vesener og det må alltid være retningsgivende for det vi driver med, fastslår den rutinerte dyrebilsjåføren Dag Bråten.

RAKKESTAD JESSHEIM

❚ ❚ ❚
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LANDET RUNDT

Hvem blir årets 
unge bonde?
Hvem blir årets unge bonde her i landet. Det avgjøres 
Fredag 10. november under jordbruksmessen Agroteknikk 
i Lillestrøm. 

Konkurransen ble lansert  
på mat-, kultur- og landbruks-
messen Markens Grøde i 
Rakkestad tidligere denne 
måneden og konkurransen 
avholdes for niende år på rad. 
Den arrangeres av Norges 
Bygdeungdomslag, McDonald’s 
og Felleskjøpet Agri. Hoved- 
fokuset i år er bærekraft. 

Jon Georg Dale, som er land- 
bruks- og matminister og jury- 
leder for Årets unge bonde, har 
selv sagt at Norge har behov 
for en ny generasjon med 
bønder som tenker nytt og som 
tør å satse på et bærekraftig  
og fremtidsrettet landbruk, der 
både teknologi og ressurser blir 
utnytta på stadig nye og mer 
effektive måter. 

Han synes arrangementet 
«Årets unge bonde» er et flott 
tiltak for å løfte frem og synlig- 
gjør dyktige unge bønder, som og 
blir viktige inspirasjonskilder for 
ungdom som vurderer å gå inn i 
næringen. 

Kriteriene for å være med er at 
bonden er matprodusent, under  
35 år, og er et sunt forbilde som 
kan inspirere flere kloke hoder og 
driftige hender til å finne veien til 
norsk landbruk. I tillegg vil juryen  
i år se spesielt etter bønder som 
driver gården på en bærekraftig  
og fremtidsrettet måte. 

Vinner du får du 20 000 kroner i 
reisestipend, et gavekort på kr 10 000 
fra Felleskjøpet Agri og Norske Land- 
brukstjenester vil sponse avløser på 
gården din inntil en uke.

VERDEN RUNDT

Ulveforkjempere vil boikotte sau og lam
En MDG-politiker i Enebakk vil boikotte kjøtt fra sau og lam og en Facebook-aksjon med  
samme formål har nå over 700 medlemmer.

Tromsø solgte 180 kilo 
kjøtt etter elgpåkjørsel 
Via Facebook bekjentgjorde Tromsø kommune at  
de hadde et elgslakt av voksen elgku til salgs etter at 
dyret ble påkjørt i Sørbotn. Prisen var 55 kroner pr. kilo  
og det tok ikke lang tid før kommunen fikk to privat- 
personer som kjøpte en halvdel hver.

Sauebønder i Norge får med 
andre ord enda en utfordring i 
fanget. Rovdyrvenner på 
Østlandet har startet en aksjon 
for å boikotte sauekjøtt.

– Jeg boikotter sauekjøtt,  
og kjenner flere som gjør det 
samme, sier Geir Lorentsen 
(MDG) til NRK.

Han er styre- 
medlem i Miljø- 
partiet De 
Grønne i 
Enebakk, men 
avviser at partiet 
hans står bak 
boikotten.

En facebook-gruppe som 
heter «Boikott konfliktkjøtt» 
har over 700 medlemmer,  
men Lorentsen sier han ikke 
tilhører den. Han sier han 
likevel kjenner til flere som 
deler hans syn.

– Jeg kjenner få MDG-politi-
kere som holder på med dette. 
Det er rovdyrvenner og 
naturinteresserte folk, sier han.

Målet for aksjonen er ifølge 
Lorentsen å legge press på 
bønder og bondeorganisasjo-
ner for å akseptere levedyktige 
bestander av rovdyr i Norge.

Aksjonen kommer i kjølvannet av 
vedtaket før sommeren om å skyte 
12 ulver utenfor ulvesonen, samt 
tre ulvefamilier innenfor sonen i 
Akershus, Hedmark og Østfold.

Mange har klaget på vedtaket. 
Bondeorganisasjoner vil felle flere, 
naturorganisasjonene mener 27 

dyr er altfor mange. Klagesaken 
skal behandles i møte 22. 

august.
Lederen for Rovvilt-

nemnda i Akershus, Oslo 
og Østfold, Øyvind Solum er 

selv MDG-politiker 
og har forståelse 

for aksjonen.
– Jeg tror 

bøndene taper 
mer på dårlig 

publisitet, enn på 
at ulven tar sau.

Om sauekjøtt fremsto som det 
foretrukne bærekraftige kjøttet 
kunne nok salget gå sterkt opp, 
hevder Solum.

Om kort tid begynner sankingen 
av sau i Norge og mange bønder er 
spent på slaktevekta til lammene 
etter en tørr sommer. Men frykten 
er likevel større for at rovdyr har 
forsynt seg mer enn normalt av 
dyrene som er sluppet til fjells.

Slaktet var rundt 180 kilo, 
godkjent av kompetent jeger, 
og i god stand bortsett fra en 

knekt bakfot og måtte hentes i 
Ramfjord. Klima- og miljøråd- 
giver i Tromsø kommune, Bo Eide, 

Mye gris i Spania truer 
miljø og grunnvann
Mens norsk svinekjøtt blir liggende på lager, klarer ikke 
spanske bønder å levere nok skinke. Det til tross for at det 
nå er blitt så mange griser i Spania at de er blitt en 
miljøtrussel.

Grisene i Spania overgår for 
første gang antallet mennes-
ker i landet, viser tall fra 
spanske miljømyndigheter. Det 
er nå 50 millioner griser. Det er 
3,5 millioner mer enn det er 
mennesker i landet.
Tallene viser en økning på om 
lag 9 millioner griser siden 
2013. Økningen gjør at 
husdyrhold er blitt den fjerde 
største bidragsyteren til 
klimagassutslipp i Spania, etter 
transport, elektrisitetsproduk-
sjon og industri.

Samtidig bruker svinepro-
duksjon enorme mengder vann, 
i et land som ofte rammes av 
tørke. Hver gris bruker om lag 
15 liter vann om dagen, skriver 
The Guardian. Det er mer vann 
enn byene Zaragoza, Sevilla og 
Alicante til sammen. Nitrater 
fra grisenes avføring har også 
begynt å forurense grunnvan-
net, sier miljøvernere.

ENORM ETTERSPØRSEL  
ETTER SKINKE

Svinekjøttindustrien har dessu-
ten blitt rammet av en serie 
matsikkerhetsskandaler. Etter 
at en kunde returnerte en 
markspist skinke til en butikk i 
den franske supermarkedkje-
den Carrefour, avdekket politiet 

et nettverk av skruppelløse 
leverandører og mer enn 50 tonn 
skinke som skulle destrueres, men 
som i stedet ble merket med ny 
utløpsdato.

Svinekjøtt fra Spania har fått et 
dårlig rykte, særlig produksjonen  
av den svært ettertraktede 
ibérico-skinken. For å kvalifisere 
som ibérico-skinke, må det komme 
fra ekte, sort iberisk gris, som til- 
bringer de siste månedene av sitt 
liv i skogen der de beiter på eike- 
nøtter. Kjøttet må deretter lagres i 
minst 36 måneder.

Norge har vi 1,5 millioner slakte- 
gris. I midten av juni lå 5279 tonn 
svinekjøtt på lager. Det er 4000 
tonn mer enn ved årsskiftet.

Grunnen er effektivisering hos 
grisebøndene, samtidig som salget 
har stagnert. Etter at eksportstøt-
ten forsvant, og siden svin er 
dyrere i Norge enn i våre naboland, 
er det heller ikke aktuelt å eksport- 
ere det vi ikke selv klarer å forbruke.

En norsk gris spiser 80 kilo 
mindre fôr for å oppnå ønsket 
slaktevekt, enn den gjorde for 50 
år siden.

– Ingen andre land har avlet frem 
en så fôreffektiv gris som det vi har 
i Norge, skryter Eli Gjerlaug Enger, 
som er svinebonde og forsker hos 
Norsvin.

Aktuelt no!

Sjøarsv. 5, 6899  Balestrand
Tlf. 57 69 48 00

www.nessemaskin.no
Vi har det meste rimelegare enn dei fl este!

Dei originale grå MilkBarane med svarte 
smokkar, fl eire storleikar.

Enkel og eff ektiv kalveforing. 
MilkBar

Gjerdeutstyr

Vår populære gjerdenetting i fl eire høgder.
Gjerdeapparat for nett- eller batteridrift, 
mange modellar.

Stort utval av drikkekar for både 
hest, ku, sau og gris.

Hovudlås
 for mjølkeku.

Kan enkelt leggast saman.  
Kapasitet ca. 70 kg.

Kalvevogn

Drikkeutstyr
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Geir Lorentsen

Øyvind
Solum

kr 20,– pr. dyr
kr 30,– pr. dyr
kr 50,– pr. dyr

20–49 stk
50–79 stk
80 og over

Tillegg heilt lass, (120 dyr eller meir) kr  1,–  pr. kg

Samlasting frå fleire leverandører, (1 stopp) 
gjev kvantumstillegg etter totalt leverte dyr.

Stjernelam i kl 0+ eller bedre, 
fettgruppe 1+ til 3+, vekt over 16 kg kr 3,– pr. kg

kr 2,– pr. kg

SAUEBØNDER
KJEMPEPRISAR PÅ LEVERING AV  
SLAKTEDYR HAUSTSESONGEN 2018
SAU OG LAM
Kvantumstillegg:

Ringdal tillegg, lam (alle klasser)
Vi har mindre fettrekk i fettgruppe 3+ (lam)
Verdien av dette utgjer kr 3,– pr. kg
Ringdal tillegg sau 0+ eller bedre i fettgruppe 
1+ til og med 3, kr. 5,– pr. kilo
Ringdal-tillegg ung sau i klasse 0+ eller bedre
i fettgrupe 1+ til og med 3, kr 2,– pr. kilo
Debio tillegg (merka med debio merke) kr 1,50 pr. kg
Klipte dyr (dyra må vere nyklipte og reine)  kr 25,– pr. dyr
STOPPAVGIFT kr 0,–
Tilskudd til lammeslakt klasse 0+ eller bedre kr 500,– pr dyr.
INNMELDING:

er fornøyd med at kjøttet ble solgt 
så raskt. Pengene går til et 
kommunalt viltfond. 

Det skjer rundt tre–fire ganger i 
året at de vi selger viltkjøtt etter 
ublide møter mellom kjøretøy og 

elg. Pengene fra salget går til 
inntekt til kommunens viltfond,  
slik det gis anledning til gjennom 
Forskrift om kommunale vilt- 
fond og fellingsavgift for elg,  
sier han.
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og pappobjekter. Sistenevnte kan være i 
form av bølgepapp, kartong, papptallerkener 
og kopper. Elementer som kan forandre 
form når de hakkes på er særlig attraktive. 
Kalkuner liker dessuten å hakke på ting som 
blinker, og på farger som skiller seg ut. Vær 
oppmerksom på det sterke nebbet deres fort 
kan ødelegge elementer som for eksempel 
CD-plater, og lage spisse kanter som kan de 
kan skade seg på. Tau er fine hakkeobjekter. 
Husk imidlertid å være forsiktig med tauma-
teriale av typen som fort blir spist opp, fordi 
de kan bli sittende fast i halsen.

• BALLER AV NATURMATERIALE
Et annet egnet hakkeobjekt kan være hele 
baller av naturmateriale som for eksempel 
kutterspon, halm og torv. Disse er også gun-
stig for strøkvaliteten. Kalkunene hakker, 
skraper, graver og spiser av materialet. Ved å 
legge ut materialet i hele baller vil fuglene 
dessuten kunne ha glede av å sitte oppå 
dem, hvile inntil dem og etter hvert dra dem 
utover. Ballene kan stables oppå hverandre 
og på den måten lage et «fuglefjell» som kal-
kunene kan klatre på i høyden. Det kan et-
ter hvert være nødvendig å endre posisjon 
på ballene, for å unngå at de velter. Man må 
også passe på hygienen og at materialet ikke 
støver for mye. Støvet kan øke risikoen for 
luftsekkbetennelse.

• GROVFÔR
Grovfôr gir utløp for utforskingsbehov, sam-
tidig som det er gunstig for helsen og strø-
kvaliteten. Grovfôr er fiberrikt fôr med lavt 
energiinnhold. Vanlige eksempler er gress, 

høy, ensilasje og rotvekster. Siden kalkunene 
fra naturens side har et sterkt behov for å 
bruke mye tid på å utforske og smake på spi-
selige objekter, er grovfôr spesielt godt egnet 
for å sysselsette dem. Det lave energiinnhol-
det og den høye andelen fiber gjør at fuglene 
må bruke lengre tid på å spise for å få i seg 
like mye energi som når de spiser tilsvaren-
de mengde kraftfôr. Dette er positivt fordi 
det fyller ut mye av dødtiden der de ikke har 
annet å ta seg til. Grovfôr gir dessuten bedre 
metthetsfølelse og er gunstig for fordøyelsen 
og dermed også strøkvaliteten. Man må 
være nøye med at høy og gress har rett leng-
de, for å unngå forstoppelse. 

Det å variere mellom ulike former for 
grovfôr kan være et berikende tiltak i seg 
selv. Høy, ensilasje og gress kan for eksempel 
henges opp solide nett, eller kurver av høn-
senetting. De kan også plasseres ut i hele 
baller eller drysses i strøet. Rotgrønnsaker 
kan henges opp, slik at de også fungerer som 
hakkeobjekter og ikke blir tilgriset så fort. 

• KASSER OG ROMDELERE
Elementer som gjør at fuglene kan trekke 
seg bort fra andre og hvile i fred (gjerne i 
høyden) er også kjærkomne tiltak. Kalkun-
hus mangler ofte slike skjulesteder. Løsnin-
ger for dette kan være å sette inn kasser av 
plast eller papp som de kan gå innunder el-
ler sitte oppå. Kassene kan også stables oppå 
hverandre og bli til spennende klatrestativer, 
såfremt de sikres forsvarlig. 

Vertikale plater i huset kan fungerer som 
romdelere. Slike plater av kryssfiner eller 
metall har vist seg velegnet. 

• ETTERSTRØING
Nytt, friskt strø på toppen av gammelt strø er 
spennende for kalkuner å hakke og skrape i. 
Det er også positivt for strøets bearbeidelse og 
kvalitet. Velg gjerne strø av annen type og 
farge enn det som opprinnelig er brukt. 

• HELKORN OG KRÅSSAND
Hele korn eller müsliblandinger med mindre 
bearbeidet korn fører til at spiseadferden tar 
lenger tid enn ved vanlig pelletert kraftfôr, 
og fuglene har glede av å ha variert form på 
maten. Det er påvist at helkorn gir økt triv-
sel og minsker faren for fjørhakking. Tilde-
ling av helkorn kan gjøres manuelt ved å 
strø det utover i strøbedet, eller blande det 
inn i kraftfôret. En fordel med strøfôring er 
at kornet blir liggende i strøet slik at kalku-
nene kan hakke og grave etter det. Ferdige 
müsliblandinger til fjørfe er også etterhvert 
blitt tilgjengelig på markedet. Produsenter 
melder også om god erfaring med tildeling 
av kråssand til kalkuner. 

TIPS FOR Å LYKKES  
MED MILJØBERIKELSER 
Ulike typer miljøberikelser kan fungere for-
skjellig fra hus til hus og fra flokk til flokk. 
Det er også forskjell på både aldersgrupper 
og kjønn når det gjelder preferanser for ulike 
typer miljøberikelser, noe som må tas hen-
syn til når elementer skal velges ut. Miljøbe-
rikelser har størst velferdsmessig gevinst når 
de gir vedvarende interesse hos fuglene. 

Høy dyretetthet er en utfordring for miljø-
berikelser, fordi det øker risikoen for klum-
ping av fugler, støvdannelse og fuktig strø i 
områder rundt miljøberikelsene. Høy dyre-
tetthet reduserer også muligheten for utfol-
delse og fri bevegelse. Norske kalkuner hol-
des i dag med en tetthet på opptil 38–44 kg 
kalkun per kvadratmeter. Tetthetsreduksjon 
er et klokt tiltak for å få så optimalt velferds-
utbytte som mulig ved innføring av miljø-
berikelsene, og vil samtidig gavne velferden 
på flere andre måter. 

God og tilstrekkelig belysning er også vik-
tig for å lykkes, fordi det bedrer kalkunenes 
orienteringsevne. Naturlig dagslys fra vin-
duer eller muligheter for utegang er i seg 
selv en vesentlig miljøberikelse. 

Kalkuner er lette til fots og liker seg både 
høyt og lavt, samtidig som de er ekstremt 
nysgjerrige dyr. De undersøker med stor in-
teresse alt nytt som kommer i fjøset. Så len-
ge hygiene og sikkerhet ivaretas, kan man 
teste ut mange ulike elementer for å berike 
fuglenes levemiljø.

Miljøberikelse for kalkun

Dyrevelferd handler om både fysisk og men-
tal helse, og disse henger sammen. Miljøbe-
rikelse lar dyrene få utløp for adferdsbehov 
gjennom aktivering og sysselsetting. Det kan 
gi dem større opplevelse av trygghet og kon-
troll over omgivelsene. Økt aktivitetsnivå gir 
også bedre utvikling av skjelett og muskler, 
og dermed bedre helse. Det er dermed man-
ge gode grunner for å tilby miljøberikelser til 
kalkuner. 

De aller fleste kalkuner i Norge lever imid-
lertid i et nakent levemiljø uten noen form 
for sysselsetting i løpet av levetiden, som er 
tre til fem måneder. Det ensformige levemil-
jøet gjør at kalkunene kjeder seg, og de blir 
frustrerte og inaktive. Dette kan føre til ska-
delig atferd og svekket helse. I kalkunproduk-
sjon kan fjørhakking starte allerede de første 
leveukene, og problemet øker gjerne med al-
deren. Miljøberikelser reduserer faren for slik 

skadelig adferd. Det finnes i dag flere typer 
miljøberikelser for kalkuner, som gjennom 
studier og utprøving har vist seg å fungere 
praktisk og ha god velferdseffekt. 

FORSLAG TIL GODE  
MILJØBERIKELSER
• VAGLER OG PLATTFORMER
Kalkuner har et sterkt behov for å hvile seg i 
høyden. I et kalkunhus fører vagling til mer 
effektiv arealutnyttelse og mer fysisk aktivi-
tet hos fuglene. Dagens kjøttproduserende 
kalkunraser er imidlertid tunge dyr. Vaglene 
må utformes slik at aktiv bruk ikke medfører 
at de pådrar seg belastningsskader eller sår. 
5 cm høyde x 7.5 cm bredde sikrer at fu-
glene kan gripe godt rundt vaglen med tær-
ne, men ikke er for smal til at tråputene 
skades hvis tærne krøller hele veien rundt 

vaglen. Optimal høyde er ifølge RSPCA 20-
150 cm over bakken, men her må man prø-
ve seg frem. Det er lurt å la kalkunene velge 
mellom vagler av varierende bredde og høy-
de. Det tar hensyn til individuelle behov og 
kalkunene kan få variere hvor kroppsvekten 
hviler på foten. 

Erfaring viser at kalkuner også setter stor 
pris på hevede plattformer. Studier viser at 
særlig eldre kalkuner over ti uker kan fore-
trekke plattformer fremfor vagler. Produsen-
ter melder imidlertid om at kalkuner aktivt 
bruker vagler helt frem til slaktealder, især 
hønene.

• HAKKEOBJEKTER
Kalkuner har et sterkt behov for å undersø-
ke og hakke med nebbet sitt. Populære hak-
keobjekter er hakkeblokker, mineralsteiner, 
hengende kjetting, plastflasker, plastkanner 

De siste årene har miljøberikelse for fjørfe fått mye oppmerksomhet.  
Denne typen forbedringer av levemiljøet begynner nå å bli installert i samtlige  
kyllinghus i landet. En fersk studie utført i norsk kyllingproduksjon dokumenterer  
at miljøberikelsene gir bedre velferd for fuglene. Men hvordan står det  
egentlig til i kalkunproduksjonen? 

❚ JULIE GRELL ❚ VETERINÆR OG FAGLIG RÅDGIVER ❚ DYREVERNALLIANSEN

❚ ❚ ❚

Vagler i flere nivåer er populært. Fra en norsk  
kalkunbesetning. FOTO: HANNE GUÅKER, KALKUNPRODUSENT

Fuglefjell av halm, fra en RSPCA-sertifisert kalkunproduksjon i England.  
FOTO: JULIE GRELL, DYREVERNALLIANSEN 

Grovfôrtildeling i høynett. Grovfôr er særlig godt egnet for kalkun, da det både imøtekommer 
føde-og utforskingsbehov og er positivt for helse og inneklima. FOTO: HANNE GUÅKER, KALKUNPRODUSENT
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Gjerdeplikt  
– et klassisk diskusjonstema
❚ MAURITZ AARSKOG ❚  ❚  ❚ ADVOKAT OG PARTNER I ØSTBY AARSKOG ADVOKATFIRMA

problemstillingene som oppfattes 
å være praktiske for eiere av 
landbrukseiendommer. 

Spørsmålet oppstår særlig der 
eier av en eiendom ikke har beitedyr, mens 
eier av en naboeiendom starter opp med 
beitedyr og derfor ønsker å få satt opp et 
gjerde mellom de to naboeiendommene. 
Typisk blir det da spørsmål om også eier  
av eiendommen uten beitedyr, som f.eks. 
driver med produksjon av korn og skog,  
er forpliktet til å inndekke kostnader til 
oppføring av dette gjerdet.  

For å kunne ta stilling til spørs- 
målet må naboene først avklare om det fra 
gammelt av eksisterer en gjerdeordning 
mellom eiendommene. Slik ordning kan  
for eksempel være etablert ved kjøpekon-
trakt, skylddelingsforretning, utskiftning, 
jordskifteavgjørelse eller ved et rettsforhold 
som har festnet seg over lang tid. Dersom 
det foreligger en slik gjerdeordning fra 

gammelt av så gjelder den fortsatt inntil  
det eventuelt kommer på plass en ny gjerde- 
ordning. I så fall må naboene forsøke å løse 
saken ut fra den gamle gjerdeordningen. 

Dersom det ikke foreligger noen 
slik ordning fra gammelt av står naboene 
fritt til å avtale nærmere hvordan forpliktel-
sene med å føre opp gjerde og fordeling av 
tilhørende kostnader skal foretas. I den 
forbindelse vil det være naturlig å se hen til 
hvordan dette er regulert i grannegjerde-
lova fra 1961. Utgangspunktet i lovens § 7 
er felles gjerdeplikt: Dvs. at den som ønsker 
å sette opp gjerde kan kreve at også naboen 
deltar. Dette forutsetter imidlertid at gjerdet 
er til nytte for begge eiendommene og det 
er klart at den samlede nytten av gjerdet 
overstiger kostnadene. 

Etter lovens hovedregel er det  
altså slik at også eier av eiendom som  
har minimal nytte av gjerdet blir pålagt 
gjerdeplikt dersom den samlede nytten for 
begge eiendommene overstiger kostnadene. 
Det er forutsatt i forarbeidene at det i de 
fleste tilfeller er slik at også den som ikke 
har husdyr har en viss nytte av et gjerde-
hold. Vurderingen av om det foreligger 
gjerdeplikt gjøres konkret. Dersom det blir 
konkludert med at det foreligger gjerdeplikt 
så er hovedregelen i lovens § 8 at hver av 
partene dekker halvparten av kostnadene.

Dette kan oppleves urimelig  
i mange tilfeller. Derfor åpner denne 

Gjerdehold 
reiser mange 
spørsmål og 
problemstillin-
ger. I det 
følgende skal 
jeg omtale 
enkelte av de 

bestemmelsen for man kan gå til jordskifte-
retten for å få fastsatte en annen kostnads-
fordeling basert på den enkeltes nytteverdi 
av gjerdeholdet. 

Videre oppstår spørsmålet om gjerde- 
plikt ofte der det foreligger gamle gjerder 
som bare den ene naboen har interesse i å 
vedlikeholde. En typisk situasjon er at den 
ene naboen har lagt ned husdyrholdet på 
gården. Gjerdeplikten påhviler grunneieren. 

Denne plikten blir man ikke fri fra  
ved å legge ned driften på gården. Dersom 
denne naboen ikke gjerder kan naboen 
med husdyr f.eks. gå til Namsmannen for  
å få fullmakt til å reise gjerde eller vedlike-
holde gjerde for naboens kostnad.

Piggtrådgjerder reiser ofte spørsmål.  
En typisk situasjon er at man overtar en 
eiendom med en del gamle piggtrådgjerder. 
Hvilke plikter har man da? Utgangspunktet 
er at det i dag ikke kan sette opp piggtråd-
gjerder for å regulere dyrs ferdsel. Dette 
følger av dyrevelferdsloven § 15 (1). Denne 
plikten gjelder dels også for vedlikehold av 
eldre gjerder ved at man ved utskifting av 
gjerdetråd ikke kan sette på ny piggtråd. 

I tillegg følger det av grannegjerde-
lova § 3 at gjerder skal vedlikeholdes slik at 
det ikke er farlig for folk eller husdyr og 
videre følger det av samme lovs § 5 at man 
plikter å fjerne slike gjerder dersom gjerdene 
ikke blir vedlikeholdt. Overtredelse av slike 
plikter som angitt i disse lovene kan medføre 
sanksjoner, herunder straff.

Bjellekua leder flokken. Hun er bindeledd 
mellom dyra og bonden – slik vi er bindeleddet 
mellom produsent og forbruker.  
Det har vi vært i over 80 år.

www. norsk-slakt.no
ET SELSKAP I GRILSTAD-KONSERNET

KVALITET SIDEN 1932

Bjellekua

Vi slakter storfe,  

gris, sau og lam  

til svært konkurranse-

dyktige priser og  

gir god service
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KRYSSORD

Løsningsordet i kryssordet i nr. 2 var «Purke» og den heldige vinneren ble Jens Nilsen, Tromsø.

Vinneren får 10 flax-lodd i posten. Send løsningsordet på e-post til pas@kjottbransjen.no  
og bli med på trekningen av lodd. Bokstavene i de grå feltene danner løsningsordet. 
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HAR DU LYST TIL Å FÅ BEDRE BETALT?

TUSEN KRONER EKSTRA

 

Ta kontakt med Magnar Sandanger, tilførselsleder storfe,  
på telefon 48 11 45 25 eller på epost: magnar@prima.as

Prima Jæren har opparbeidet seg et godt  
rykte som leverandør av kvalitetskjøtt til  
norske forbrukere. Det er takket være gode 
produsenter, noe vi vet å sette pris på.

For å vise hvor langt vi strekker oss for å  
ta hånd om det beste av norsk storfe, betaler 
vi derfor 1.000 kroner ekstra per dyr som  
oppfyller våre kvalitetskrav. 

Kjøtt fra Prima er høydepunkter på norske  
middagsbord. Vi sender hederen videre til 
bøndene. 

Takk for at dere bidrar til at Jæren vil fortsette 
å være Norges største og beste matregion  
i årene fremover. 
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

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

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

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

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

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

www.fjossystemer.no

Fjøssystemer introduserer nå Smartbow i Norge. Smartbow er et 
system som passer til både ammeku og melkeku med et egenutviklet 
management-system. Med Smartbow får du full oversikt over brunst, 
drøvtrygger-aktivitet og helsestatus på individnivå. I samme brikke 
vil du også kunne se hvor hvert enkelt dyr befinner seg i fjøset. 

Smartbow
– det intelligente øremerket

• Aktivitetsmåling • Drøvtygger-registrering og helsekontroll • Kulokalisering

®

Returadresse:  
Kjøtt- og eggprodusenten 
Postboks 163 
1319 Bekkestua


