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Hva sier ekspertene om utviklingen? 

 

 

Siste utredning som er gjort her er et prosjekt ledet av NMBU- «både mjølk og kjøtt» 

(publiseres mars 2015) viser behovet for antall ammekyr framskrevet til 2030 med slike 

forutsetninger:   

  Scenario     A  

  Framskriving av dagens situasjon  

Produksjonsmål:2030    

Mjølk (mill liter)  1500  

Kjøtt (tonn)  110.000  

Økt melkeytelse/ku*år og nødv. antall kyr i 2030 for å oppfylle produksjonsmål.  

  Melkekyr  Ammeku  

+1 %  190.000  215.000  

+2%  165.000  240.000  

0%  225.000  185.000  
 (Kilde: Prosjekt Dairy and Beef)  

Denne framskrivingen viser uansett ytelsesnivå på mjølkekua at det er det med 1 % 

vekst i mjølkeytelse vil forholdet mjølkeku / ammeku være 47/53 og med 2 % vekst vil 

være 40/60. At mjølkekua har samme ytelse/ år som i dag er lite sannsynlig, men da vil 

forholdet være 55/45.  



Hva skjer om vi ikke klarer denne 

jobben? 

 Snaut 8000 tonn i underskudd utenom pålagt import 

 Konstant underskudd-Økte tollfrie kvoter fra EU? 

 Mindre handlingsrom for å utnytte norske grasressurser. 

 Rammebetingelser avgjørende-men gode fagmiljø viktig. 

 Løfte fram storfekjøttproduksjon som en egen produksjon, ikke bare ett 

biprodukt fra melkeproduksjonen. 

 Optimere foring, drift og avl. 

 Utviklingen har vært varslet lenge, men Tine og Bondelaget har allikevel valgt 

å styrke melkeproduksjonen. 



Glåmdal Biffring  

 10 gårder i samarbeid 

 Til sammen ca 350 kalvinger. 

 Geografisk utbredelse: Fra Brandval og sørover til Kløfta, østover til 

Finnskogen. 

 En referansegruppe på tre personer. En fra navet og to fra satelittene 

 Sekretær fra Nortura. 

 

 

 

 

 



 



Gjølstad i Brandval 



Navet 

 Kjøper inn all kalv på høsten 

 Okser fores opp til slakt 

 Ca 100 kviger plukkes ut til avl gjennom ungdyrkåring 

 Resten av kviger slaktes 

 Avlskviger insemineres eller bedekkes med okse av Angus eller Limousin 

 Selger drektige kviger tilbake fra juni til oktober 

 Ca 500 da gras 

 Lite innkjøpt kraftfor. Det meste produseres selv 

 55 egne kalvinger 





Behandlingsanlegg 



Fullfor med hjemmeavlet for 

 Premix: 

 61% maxammonbygg 

 12%melasse 

 20% erter 

 6% soya 

 1% mineraler/vitaminer 

 



Fullfor 

 4 kg premix 

 9kg ensilasje 

 200 gram halm 

 

 Opptak pr dag 18,5 kg 



Slakteresultat 2014 

 Okser 

 Slaktevekt 373 kg 

 R+ (9,2) 

 3+(8,5) 

 Slaktealder 15,5 mnd 

 Slaktetilvekst 830 g/dag 



Kviger 

 Slaktevekt 266 

 Klasse R(8,1) 

 Fett 3+ (9,2) 

 Alder ved slakt 15,7 mnd 

 

 Livkviger 23 000 NOK 



Suksesskriterier for Glåmdal Biffring,og 

andre som vurderer og starte. 

 Egnet arronderingsmessig gård for navet. Nok areal til for og møkk og dyreflyt. 

 Ringens medlemmer må gjøre rett ting til rett tid. 

 Minimum to personer i navet. God arbeidsdeling. Mye administrasjon med 
bedekning av kviger, og dokumentasjon 

 Fokus på kvigeoppdrett, og forståelse av at gode mordyr er motoren som får hjulet 
til å snurre. 

 Elisabeth Kluften og Nortura. Sekretær, megler og rådgiver. 

 Beslutninger som gjøres i Ringen, må ha en nytteeffekt for alle. 

 Medlemmene må være innstilt på sosial omgang og kontakt. 

 Raushet og romslighet, men samtidig respekt for inngåtte avtaler. 

 Kontinuerlig forbedring. 



Muligheter for Biffring i Fjellregionen 

 Beitearealer til ammekyrne 

 Høy kompetanse om storfe og grovfordyrking. 

 Mye potensielle gode mordyr med mange melkebesetninger 

 Nav med kun kvigeoppdrett, hvis problem å finne passende nav. 

 Veldig attraktiv kalv. 

 

 

 



Å spille hverandre gode i denne 

regionen. 

 3 -rase krysning mellom kjøttfe og melkerase 

 Eks. Ammeku: NRFxLimousin bedekkes med Charolais 

 Effekt:  

 Melkebruket forbedrer avlen på melkekyrne fordi kyrne med de dårligste 

avlsverdiende ikke blir med videre i besetningen. 

 Oksekavlen blir opptil kr 3000 mer verdt. 

 Kvigekalven blir ei ypperlig ammeku. Moderat størrelse og mye melk. 

 Ved å bruke en 3. rase som farrase får kalven i ammekubesetningen maskimal 

heterosiseffekt. 25% økt produktivitet. Kjent fra svineavlen. 

 



Norsk storfekjøtt er bærekraftig 

 Skaper menneskemat på 2 av de 3% dyrket mark vi har i Norge. I tillegg er det 

1,7 mrd forenheter å hente i beiting. 

 Norsk kjøttfeavl vil avle frem de beste grovforutnytterne. 

 Storfekjøtt er den største verdiskaperen i norsk kjøttindustri.3,5 mrd NOK 

 Gir mulighet for bosetting og verdiskaping over hele landet, og er 

forutsetningen for at den norske landbruksvisjonen skal bestå. 

 Ett ensidig fokus på melk er den største trusselen mot at den norske modellen 

skal bestå. 

 

 Takk for oppmerksomheten! 


