
Fjørfe 02-128 Fjørfe 02-12 9

www.if.no/landbruk
02400 Rolig, vi hjelper deg.

Det aller viktigste med en forsikring er det som skjer etter at en skade har skjedd. Hvordan du blir møtt av forsikringsselskapet,  
hvor smidig det fungerer, og hvor raskt du kan få i gang driften igjen. Det er det vi kaller skadeoppgjør slik det burde være.

UNN GÅRDEN DIN
SKADEOPPGJØR SLIK
DET BURDE VÆRE.

UNN GÅRDEN DIN 
SKADEOPPGJØR SLIK 
DET BURDE VÆRE.

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 33 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

Hva kommer først – innredningen eller høna?

Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs 
bygges og driftes. Derfor har vi blitt 
bonden og alle dyrenes førstevalg. 

Se www.fjossystemer.no for våre 
løsninger til fjørfe. 
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Av Tone Steinsland 

Steinsland & Co inviterte til 
kundetreff på Bryne 3. februar. 
Målet var å kombinere det 
nyttige med det hyggelige og 
sosiale når cirka 90 lokale 
eggentusiaster møttes i topp-
etasjen på Norges tredje 
største bygg; Forum Jæren.

Steinsland & Co brukte fagdelen til å viderefor-
midle det siste av nyheter, som de blir presen-
tert når de deltar på Lohmann Tierzucht sine 
internasjonale forhandlersamlinger. På en for-
samling i Bremen for noen måneder siden pratet 
Dr. A. Elson om innredningsløsninger til verpe-
høns sett i forhold til dyrevelferd. Elson kon-
kluderte med å si at ”Fra et vitenskapelig per-
spektiv er det ikke tvil om at miljøinnredning 
gir den beste dyrevelferden”. Han poengterte 
videre at det er et paradoks, sett fra et bærekraftig 
ståsted, at det brukes flere ressurser i alternativ 
produksjon. Nils Steinsland på sin side, minnet 
om at Elson har brukt hele sitt forskerliv på å 
utvikle miljøinnredninger, og at den første ut-
talelsen muligens var preget av dette.

Videre drog Steinsland fram resultatene fra 
effektivitetskontrollen som ikke bare viser små 
forskjeller, men som også viser at Norge har 
ekstremt bra resultater hvis vi sammenligner 
oss internasjonalt. Steinsland kom med en opp-
fordring om at en samlet næring kanskje burde 
ha fokus på hvor bra norske eggprodusenter 
faktisk gjør det, heller enn å skape et bilde utad 
om at det er eksisterende forskjeller mellom 
produksjonsformene.

Deltakerne ble også informert om at det fore-
ligger forbud mot å avlive daggamle hanekyl-

linger i Tyskland. Lohmann jobber derfor konti-
nuerlig for å finne en metode som kan gjøre det 
mulig med kjønnspåvisning i egget. Steinsland 
informerte herunder om et forskningsprosjekt i 
Tyskland, som har sett på mulighetene for å ale 
opp LSL kyllinger til kjøttproduksjon. Resulta-
tene fra forskningen viser ikke bare at det ikke 
vil henge sammen økonomisk, men at det også 
er praktiske utfordringer i forhold til slaktelinjer 
osv. Hvis man igjen tenker bærekraft, så viste 
denne studien at det vil kreve 40.000 dekar mer 
med korn til å fore opp 40 millioner LSL haner i 
stedet for 40 millioner Ross 308 kyllinger - snakket 
vi om paradokser?

Etter kaffepausen var en innom avlsarbeidet hos 
Lohmann. Et område hvor det skjer mer enn på 
lenge, ved at en nå tar i bruk DNA-teknikker i 
seleksjonen. Lohmann har nå kartlagt hele 
genomet på LSL og LB, samtidig som de blant 
annet har søkt patent på en seleksjonsmetode 
for bedre fjørdrakt. Nye metoder i seleksjonen 
vil også gi enda bedre skallkvalitet i framtiden.  
Det ble likevel understreket at vi aldri vil komme 
utenom at vi driver en biologisk produksjon, 
der de grunnleggende faktorene innen fôring 
og stell alltid må være på plass for at dyrene 
skal kunne yte optimalt.

Nyere forskning viser at når produksjonen er 
på topp i en flokk mellom 32 og 42 ukers alder, 
så produserer mer enn 1/3 av flokken mellom 
98 og 100% i hele denne perioden. Noe som stil-
ler store krav til fôret. Det ble også vist til at ut-
holdenheten både i produksjonen og i skallkva-
liteten har hatt stor fremgang spesielt de siste 
årene. Steinsland stilte spørsmål om kanskje 
tiden var inne for norsk eggnæringen å øke 
slaktealderen utover dagens 76 uker. I dag ser vi 
ofte at en flokk med 7.500 LSL høner daglig legger 
over 6.000 egg med god skallkvalitet når de er 

Eggentusiaster i høyden
Foto: Tone Steinsland
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Når maksimal utnytting av tørrgjødsla er eit poeng! Ideel 
for saue-, geite-, hønsegjødsel og talle! Effektiv kutting og
spreiing 3-25m frå vogna, også i vekstsesong!

Tørrgjødslespreiar

www.maskinsenteret.as

Størrelsar: Slep, frå 2,1m3 til 7m3 Transporter: 1,6m3 til 3.1m3

Be om 

tilbod no!

Sjå også:
www.gafner.no

6800 Førde Tlf. 57 83 70 90 
6856 Sogndal Tlf. 57 67 16 22 

Bestseljaren 4,05 A-vario 4 kubikk 
Veil.Kampanjepris sesong 2011 - Kr. 119 900,-

eks.mva.

Oppgrader ditt 
slaktekyllinghus nå! 

 I perioden 20. februar tom 30. april gir vi deg et ekstra  
 godt tilbud på:

 1 rekke skålefôring (47 m)  kr 13.400,-

 1 rekke drikkenipler (47 m)  kr   5.500,-

 1 Calorifer varmeovn  kr 16.200,-
                             Priser er ekskl mva, montasje og frakt.

 Kontakt en av våre fjørfespesialister eller gå inn på felleskjopet.no for mer info.

Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no

I-mek

Leverer Lohmann hvite og brune kyllinger hele året
14-18 ukers unghøner

Oppdrett både på frittgående aviar og bur

Vi har ledig kapasitet og ønsker nye kunder velkomne!

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Therese & Øyvind Dahl
Fredrikstad
Tlf. 69349183 eller 958 37775
theresedah@hotmail.com 

Vi trenger flere 
eggprodusenter

78 uker. Lohmann sender også ut slike signaler, 
når de nå har utvidet produksjonsnormene 
sine fra 80 uker til 90 uker i de nye management 
manualene som akkurat er blitt lansert. Steins-
land & Co la fram kalkyler som viste at en kon-
sesjonsbesetning kan øke dekningsbidraget 
med 20.000 kroner for hver uke om produksjonen 
forlenges utover 76 uker.

Gorm Sanson, fra Felleskjøpet Fôrutvikling, sitt 
foredrag om plommefargestoffer (karotenoider) 
vekket stor interesse. Han åpnet med å spørre 
produsentene om de er villige til å betale cirka 
25.000 kroner per år for at verpefôret kun skal 
inneholde ”såkalte” naturlige fargestoffer. Til nå 
har det vært bred enighet innad i næringen om 
at det ikke skal brukes syntetiske fargestoffer. 
Men hvis vi setter oss skikkelig inn i forskjellene 
på, og utfordringene med ”naturlige” og synte-
tiske fargestoffer, ser vi ganske fort at næringen 
nå bør ha en åpen diskusjon på dette.  Årlig vil 
næringen spare cirka 10 millioner kroner på å 
ta i bruk syntetiske fargestoffer. Og, hvis vi 
samlet ser på de etiske, moralske, miljømessig, 
økologiske, økonomiske og ressursmessige spørs-
målene rundt bruken og definisjonen av farge-
stoff, vil det aller meste tale for at vi definitivt 
bør gå over til de syntetiske.

Fagdelen ble avrundet i en optimistisk tone. 
Steinsland tror at vi nærmer oss grensen for 
nok nyetableringer i næringen, slik situasjonen 
ser ut nå. Samtidig tyder alt på at eggsalget vil 
øke også i årene fremover, selv om ”lavkarbo-
bølgen” ikke skulle fortsette i dagens tempo. 
Han minnet om at Norges befolkning vil øke 
med cirka 20 % de neste 20 årene, som jo betyr 
at vi blir langt flere som skal spise norske egg. 
Og hvis vi i tillegg ser på hvor lite egg som blir 

spist i Norge (ca. 185 per innbygger), mot tung-
vekterne Danmark (300 per innb.), Japan (321 
per innb.) og Mexico (365 per innb.), bør framti-
den så absolutt se lys ut for norske eggentusiaster.

Gjestene gikk så til bords for å nyte jærsk tapas 
fra lokale råvarer. Intimkonserten med Tønes 
under desserten fenget. Og under sangen ”Fluene” 
stod stemningen i taket med både latterbrøl og 
lattertårer.

FLUENE
Tønes

”Hold atte dørene,
skynd deg inn,

der er så med fluer.
Steng atte, steng atte, 
alle lemmer og luker.

Me bruker byslaget til sluse
det er her me seie hei og ha det.

Me lukke ikkje opp vinduene 
selv om det blir opp mot 30 grader…osv.”

Alle var skjønt enige om at denne sangen måtte 
være spesialskrevet til  eggprodusenter. Godlydene 
fortsatte i baren til langt utpå kvelden. n

Bryne “by night” sett fra høyhuset.
Foto: Tone Steinsland


