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 22.12.2017 2013/5378       
Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse  
Vegard Urset, 62 55 12 24    523.3     

 

 

Møtereferat  
Sted:  Statens Hus, Hamar  
Dato:  05.12.2017  
Til stede:  Mariann Totlund (kommunal landbruksforvaltning), Joar S. Brukvangen 

(Fylkesmannen), Rune Aas (Tine), Elisabeth Kluften (for Asgeir Svendsen, Nortura), 
Henning Holmøy (Furuseth), Solvei Cottis Hoff (for Oddbjørn Flataker, TYR), Ståle Støen 
(Hedmark Bonde- og Småbrukarlag) Hege G. Ottinsen og Leif Peder Hafsal 
(observatører fra arbeidsgruppa for kommunal landbruksforvaltning), Jonny Storbråten 
og Ellen Marie Forsberg (observatører fra Oslo og Akershus) og Vegard Urset 
(koordinator for satsingen).  

 Grete Steihaug (Tynsetdyrlegene), Steinar Velten (NLR Øst) og Per Kristian Groseth 
(Dyrehelsetjeneste i Ringsaker) deltok på fagdelen i forkant av møtet. 

Forfall: Thomas C. Meyer French (Hedmark Bondelag), Tor Martinsen (Røros slakteri) og Axel 
Dønnum Jensen (Fatland). 

 
Referat fra møte i styringsgruppa for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark, Akershus og Oslo 

 
Sak 10.17  Godkjenning av referat fra forrige styringsgruppemøte 

 
Referatet fra styringsgruppemøtet 8. mars 2017 ble sendt ut på e-post 29. mars 2017.  
Sak 09.17 står i referatet feilaktig oppført som sak 18.16. Dette var foreslått rettet opp. 
Ut over dette var det ingen forslag til endringer i referatet.  
 
Vedtak: Referatet fra styringsgruppemøtet 8. mars 2016 godkjennes med endring til 
riktig saksnummer på sak 09.17. 
 

Sak 11.17  Beitebruksplan for Ringsakerfjellet  
 

Gjennom storfekjøttsatsingen har Fylkesmannen i Hedmark bidratt med utrednings- og 
tilretteleggingsmidler for utarbeidelse av beitebruksplan for Ringsakerfjellet.  
Planen er sendt ut på høring med høringsfrist 20.12.17. Fylkesmannen er bedt om å 
komme med innspill dersom vi har synspunkter til planen. Siden dette arbeidet har fått 
støtte gjennom storfekjøttsatsingen ønsket Fylkesmannen å høre om styringsgruppa har 
innspill til planen.  
 
Vedtak: Styringsgruppa har hatt rapporten til gjennomlesing og mener at det er et faglig 
bra og omfattende dokument, men planen tar ikke nødvendige grep for å optimalisere 
beitebruken i området. Den har et godt faglig grunnlag til å kunne komme med konkrete 
forslag på tiltak. Forslag til en mer konkret tiltaksplan bør utarbeides for å komme videre 
i arbeidet med å optimalisere bruken av beiteressursene. Videre understreket 

http://www.fylkesmannen.no/


  Side 2 av 5 

styringsgruppa viktigheten av at beitebruksplaner inneholder en konkret og god 
beredskapsplan. 
 

Sak 12.17 Mordyrformidling fra mjølkebruket 

Styringsgruppa vedtok i 2016 for dette tiltaket å nedsette en arbeidsgruppe bestående 
av Tine, Nortura, TYR og koordinator for satsingen. Arbeidsgruppa ble gitt mandat å 
utarbeide forslag til rådgivningstilbud for hvordan få fram attraktive mordyr fra 
mjølkebruket. Styringsgruppa presiserte viktigheten av god informasjon og dataflyt for å 
få fanget opp krysningskvigene. 
 
Arbeidsgruppa har hatt flere møter, men med manglende framdrift. Samtidig har bruken 
av kjøttfesemin har så langt i år økt med 25 % sammenlignet med fjoråret. Mye av 
denne økningen kommer fra bruk av kjøttfesemin på mjølkebruket. Riktignok vil det bli 
født mange flere krysningsoksekalver som vil gi grunnlag for økt produksjon, men som 
en naturlig konsekvens av mer kjøttfesemin på mjølkebruket vil det også bli født flere 
krysningskviger. Erfaringen fra flere mjølkebruk tilsier at det fortsatt ikke er en særlig 
gjennomtenkt plan for bruken av disse kvigene, som kan være en viktig ressurs for økt 
storfekjøttproduksjon.  
 
Styringsgruppa mener at dette er et område det bør jobbes med da en venter at det vil 
bli født flere krysningskviger fra mjølkebruket i tiden framover. Disse må utnyttes på en 
god måte. Blant annet ble det foreslått kortfattet informasjon, eksempelvis «10 ting å 
tenke FØR du inseminerer med kjøttfe». 
 
Vedtak: Koordinator for satsingen tar initiativ for å få framdrift for dette tiltaket.  
 

Sak 13.17 Ammekuvarianten av Go'kalven over i driftsfase 

 I desember 2016 ble det innvilget støtte til en pilotrunde av en ammekuvariant av 
Go'kalven vinteren 2016-2017. Tilbakemeldingene og erfaringene fra pilotrunden skulle 
brukes korrigerende for å etablere en varig ammekuavariant av Go'kalven som et 
nasjonalt tilbud. 

 
 I styringsgruppemøtet 8. mars 2017 ble det orientert om pilotrunden. Styringsgruppa var 

positiv til arbeidet så langt. Styringsgruppa sa at det er ønskelig med omtale i Norsk 
Landbruk, Buskap og TYR-magasinet og at det kommer klart fram hvor man henvender 
seg for å få kurset til sin region når tilbudet blir tilgjengelig nasjonalt. Det ble oppfordret 
til at fylkeslagene i TYR involveres da de kan være aktuelle aktører til å få kjørt kurset i 
sine regioner. Av ulike grunner har ikke tilbudet blitt tilgjengelig nasjonalt.  
 

 En av hovedårsakene til at Fylkesmannen i Hedmark innvilget støtte over Utrednings- og 
tilretteleggingsmidlene til dette pilotprosjektet var for å bidra til etablering av et slikt 
varig kurstilbud nasjonalt.  

 
 Det ble orientert om at en blant annet på grunn av omorganisering av Helsetjenesten for 

storfe og at det har vært ulike aktører inne i utviklingen i kurstilbudet må det tas en 
diskusjon rundt det formelle rundt organisering av kurstilbudet. Planen er å få kjørt i 
gang kurstilbudet fra høsten 2018. 
 
Vedtak: Tiltaket følges opp i neste styringsgruppemøte. 
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Sak 14.17 Orienteringssaker: 

a) Orientering om storfekjøttsatsingen i Oslo og Akershus 

Jonny Storbråten orienterte om status for storfekjøttsatsingen i Oslo og Akershus: 

- Storfekjøttsatsingen hadde en restart i mars med endret organisering der 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gikk sterkere inn som en tydeligere 
tilskuddsforvalter.  

- Som en konsekvens av den endrete organiseringen samarbeider en tettere med 
Nortura om gjennomføring av deltiltak.  

- Det har vært en kapasitetsutfordring hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus på 
grunn av rovviltsituasjonen i årets beitesesong. 

- Det har vært jobbet med beitebruk og profesjonalisering: 
o Jobbet med å få utarbeidet Beiteressursrapport for Oslo og Akershus. 

Ikke igangsatt ennå pga. kapasitetsutfordring i NIBIO. 
o Beitebruksplaner: Det er startet opp arbeid med plan for Nannestad.  
o Markvandring. 
o Ammekuskole: Veldig vellykket og truffet med målgruppen. Over femti 

deltakere.  
o Undervisning på naturbruksskoler. 

- Spilt på aktive miljøer (TYR Akershus) 
- Hatt møte med faglagene. 

 
Vedtak: Styringsgruppa tok redegjørelsen til orientering. Arbeidet som er blitt gjort 
med ammekuskole og undervisning på naturbruksskoler ble trukket fram som tiltak 
som bør jobbes med som varige tiltak. Nortura ble oppfordret til å vurdere 
undervisningstilbudet innen storfekjøtt som et fast tilbud til naturbruksskoler – også i 
flere regioner. 
 

b) Orientering om pilotforsøket «Kalvehelse med fokus på selen/E-vitamin» 

I fagdelen tidligere på dagen ble det orientert om resultatene fra dette 
pilotprosjektet. Styringsgruppa ble utfordret på om og evt. hvordan dette 
pilotprosjektet skal tas videre.  
 
Styringsgruppa er fornøyd med arbeidet som er gjort i pilotprosjektet og setter pris 
på at veterinærmiljøet ved NMBU er interessert i å jobbe videre med temaer som er 
tatt opp i pilotprosjektet.  
Styringsgruppa mener særlig at følgende områder bør være interessant å følge opp; 
- besetninger med høst- og vårpulje 
- råmjølkskvalitet 
- slanking før kalving 
- fokus på dyra i besetningen når man er i en byggeprosess 

Vedtak: Styringsgruppa mener at kunnskapen fra pilotprosjektet bør formidles i 
aktuelle fagtidsskrifter og i relevante kurstilbud (som Go'kalven og Biffakademi), 
samt at arbeidet bør videreføres i ytterligere forskningsarbeid. 
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c) Beiteorganisering i Stange/Romedal allmenninger  

I forrige styringsgruppemøte presenterte landbrukssjef Stein Enger arbeidet som 

gjøres for å bedre utnyttelsen av beiteressursene i Stange og Romedal almenninger.  

Styringsgruppa fattet følgende vedtak:  

«Styringsgruppa er positiv til arbeidet som gjøres i Stange og Romedal almenninger 

for å øke beitebruken med utgangspunkt i kunnskapsbasert beitebruk. Dersom det 

blir aktuelt med oppstart av arbeid med beitebruksplan i løpet av satsingsperioden, 

så er styringsgruppa positive til at arbeidet kan delfinansieres med utrednings- og 

tilretteleggingsmidler i tilknytning til satsingen.»  

I løpet av våren kom beitebrukerne, kommunen og allmenningene fram til at tiden 

var moden for å starte arbeidet med en beitebruksplan. Det ble i juli søkt om støtte 

til arbeidet over Utrednings- og tilretteleggingsmidlene avsatt til 

storfekjøttsatsingen. Prosjektet ble innvilget.  

 

Det ble informert om at arbeidet blir startet opp på nyåret og at Rune Granås fra 

NLR Innlandet blir prosjektleder for arbeidet.  

 

Vedtak: Styringsgruppa tok redegjørelsen til orientering. 

 

d) Orientering om øvrig status for satsingen 

Koordinator informerte om øvrig status for satsingen. Arbeidet følger oppsatt 
framdriftsplan. Arbeidet i dette «ekstraåret» prioriteres som besluttet på å få satt 
flest mulige tiltak som varige tiltak og å få løftet tiltak av nasjonal karakter opp til å 
bli nasjonale tiltak. Koordinator prioriterer i tillegg arbeid med å formidle 
kunnskapen gjennom fagtidsskrifter, m.m. 
 
Det ble luftet ideen om å ha et avslutningsseminar for å formidle kunnskapen og 
erfaringene fra tiltakene som har vært igangsatt gjennom storfekjøttsatsingen. 
Dette kan f. eks. kobles opp mot den planlagte grønne uka i forbindelse med Midt i 
matfatet. 
 
Vedtak: Styringsgruppa tok redegjørelsen til orientering. 

Sak 15.17 Fastsettelse av dato for neste møte 

 Neste møte i styringsgruppa blir 7. juni 2018.  
 
Sak 16.17 Eventuelt 

- Ståle Støen tok opp at bruken av antibiotika hos kalv har økt og lurte på hva som 

ligger bak disse tallene og hvorfor det har vært en økning. 

 

Oppfølging: Koordinator undersøker med Animalia om hva som ligger bak tallene og 

om det finnes noe informasjon om hvorfor det har vært en økning. 
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- Ståle Støen tok opp forvaltningens fokus på snyltebehandling i forbindelse med 

erstatning ved tap av husdyr til rovvilt. I stedet for å spørre om en har 

snyltebehandlet, bør en heller spørre om en har snyltebehandlet dersom det var 

behov for dette.  Med det fokuset som er på resistens bør medikamenter ikke 

brukes uten at det gjøres en vurdering på om det er et behov.  

 

Oppfølging: Fylkesmannen sjekker ut om hvordan spørsmålene er formulert og 

vurderer eventuell endret vinkling på spørsmålene. 

 

 


