Husdyrtreffoppgave kjøttfe 2022
Oppgave 1
Produsenten har en besetning med 28 mordyr av rasen Aberdeen Angus. Det drives kombinert med
livdyrsalg og slakteproduksjon. Bonden har 150 daa dyrket mark, og disponerer til sammen 300 daa
med inngjerdet utmarksbeite.
Gå gjennom årsrapporten for denne produsenten og skriv en rapport.
Gjør en generell tolkning av årsrapporten
Rapporten skal inneholde:
•
•
•
•

En generell beskrivelse av produksjonsomfanget i drifta samt en oppdeling i hva produsenten
er god og gjør det bra på, og hvor han gjør det dårligere og har forbedringspotensiale
Nevn en ting produsenten er god på. Hvilke faktorer i drifta er vesentlige for at han gjør det
bra her?
Nevn en ting produsenten ikke er så god på. Hvilke grep må produsenten ta for å bli bedre på
dette?
Se på rapporten for slakteresultater i besetningen – er dette gode resultater, eller kunne de
vært bedre? Beskriv hvorfor det er slik

Oppgave 2 – «årshjul»
Finn ei kvige i besetningen og følg denne fra fødsel til den selv kalver, hva må bonden gjøre i forhold
til den og hvorfor?
Stikkord kan være veiing, avvenning, beiteslipp, brunstobservasjon, bedekning, fôring, helse +++
Oppgave 3 – avlsplan
I oppgavesettet er det med ei liste over 20 ammekyr og kviger. Dere ser rase, alder og avlsverdier for
den enkelte. Bruk oksekatalogen for kjøttfe (den ligger blant annet på www.tyr.no ) og velg okse til
hver enkelt ku og kvige. Minst 5 av dyra skal benyttes i kryssningsavl. Valget av okse skal begrunnes.
Oppgave 4 – imek
I 2034 innføres løsdriftskravet for storfe – også ammeku. Det er forholdsvis mange mindre
ammekubesetninger som står på båsfjøs i dag. Se for deg en produsent med 15 mordyr som i dag har
ammeku i et gammelt melkefjøs med bås. Dere skal lage et utkast til en plan for hvordan denne
produsenten kan løse løsdriftskravet samtidig som dyreflyt, dyrevelferd og HMS ivaretas. Tenk på
kalvingsbinger, kalvegjemme, inn /ut transport, gjødsellagring og smittesluse etc. Utkastet må være
så reelt at det skal kunne tas med til en imekprodusent for utarbeidelse av skisse. P.S! Husk å tenke
økonomi – det er en forholdsvis liten produksjon det er snakk om her.
Oppgave 5 – Samvirke
Intervju en kjøttfebonde i ditt nærområde som er medlem i TYR og leverer til Nortura. Diskuter med
bonden hva vedkommende ser som fordeler og ulemper med landbrukssamvirket. Lag en
oppsummering fra samtalen, og begrunn hvorfor dere vil anbefale/ikke anbefale landbrukssamvirket.

