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Forsidebilde: Jakob Våthatt, født 25. juli 2017. Far 44018 
Jønsberg, morfar 44013 Power. Foto: Tonje Aas. 
Baksiden: Rødkoller som koser seg med 
juletrefangsten. Foto: Gunhild Dangstorp.

VIL DU BLI MEDLEM OG STØTTE VÅRT ARBEID I 

BEVARINGEN AV ØSTLANDSK RØDKOLLE? 

MEDLEMSKONTINGENT: 

400,- FOR ENKELTMEDLEM 

600,- FOR FAMILIE / SKOLER / INSTITUSJONER 

Bankkonto: 0539.08.08617 

Ny logo 

På årsmøtet ble det bestemt at vi skulle lage ny logo til laget. 
Her kommer et forslag. Vi ønsker dere gir tilbakemelding om 
hva dere synes! Ring, send SMS eller send en epost til en av 
styremedlemmene. Det skal sies at dette er et utkast – det 
vil bli litt finpuss før den eventuelt er helt ferdig. 

LIVDYRFORMIDLING: 
Avlsutvalget står nå for livdyrformidling, kontakt oss gjerne 
for hjelp til kjøp og salg av dyr. Annonse på Facebook, 
hjemmeside og i Kolla er gratis. Det er for tiden stor tilgang 
på både kviger og kuer. 

Kontakt: 
Erik Skretteberg 
Odd Roar Stenby 
Gunhild Dangstorp 
Tonje Aas 

tlf. 481 90 703 
tlf: 915 61 169 
tlf: 416 40 885 
tlf: 916 16 627 

 
 

Styret i Laget for 
Østlandsk Rødkolle: 
Leder: 
Erik Skretteberg 
Vikersund 
481 90 703 
eskre@hotmail.com 

Nestleder: 
Gunhild Dangstorp 
Kalnes 
416 40 885 
gundan@ostfoldfk.no 

Kasserer: 
Hans Ingvald Bjerke 
Dokka 
haibjerk@online.no 

Sekretær: 
Grete Wold Sunde 
Kalnes 
gresun@ostfoldfk.no 

Styremedlem: 
Erling Ek Iversen 
Råde 
erling.ek.iversen@gmail.com 

Styremedlem: 
Linda Kathrin Engebretsen 
Kongsvinger 
jolavno@yahoo.no 

1. varamedlem: 
Bjørn Hermansen 
Fredrikstad 
bjorn.hermansen@skiptvet.kommune.no 

2. varamedlem: 
Tonje Aas 
Maura 
tonjeaas@icloud.com 

Avlsutvalg og livdyrformidling: 
Erik Skretteberg 
Vikersund 
481 90 703 
eskre@hotmail.com 

Odd Roar Stenby 
Blaker 
915 61 169 
orstenby@frisurf.no 

Gunhild Dangstorp 
Kalnes 
416 40 885 
gundan@ostfoldfk.no 

Tonje Aas 
Maura 
916 16 627 
tonjeaas@icloud.com 

www.rodkollelaget.com 
FB: Østlandsk Rødkolle, norske og svenske 
Bank: 0539.08.08617 
IBAN: NO800539080617 (DNBANOKK) 
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Litt fra redaktøren(e) … 
Nå er det snart jul igjen, og snart ett nytt år. Kolla er i 
rute, takket være Tonje!  
Tonje skriver og redigerer og jeg, Berit, bare maser.  

Det er veldig flott at flere sender inn til Kolla, da blir 
det litt mer variert. Historier og bilder mottas med 
takk!  

Det ble snakket om at LØR ikke skulle sende med ku-
kalender lengre, men ifølge Årsmøtet (referat ligger 
på hjemmesiden vår), skal ku-kalenderen sendes ut til 
medlemmene. Om du ønsker å betale litt ekstra for 
kalenderen, gjør gjerne det! En påminnelse om det 
kommer sammen med faktura på 
medlemskontingenten som sendes separat, men 
beløp for kalender er frivillig. 

Neste Kolla kommer som vanlig på våren, og 
innsendelsesfrist for «stoff» er 2. april 2018. 

Da vil vi ønske alle en koselig lesning. 

God Jul og Godt Nytt År! 

Stoff til Kolla kan sendes berita49@hotmail.com 
eller tonjeaas@icloud.com 
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ei alle sammen! Det er tid for nok en leder og et 
nytt Kolla. Da vil jeg dele noen av mine tanker med 
dere! Etter en sommer med mye regn og 

vanskelige innhøstningsforhold, håper jeg dere fleste har 
fått avlingene i hus og at dyr og dyreeiere er tilfreds med 
årets resultat. I Laget for Østlandsk Rødkolle (LØR) går 
arbeidet videre med saker og ting vi er opptatt av. 
Hornprosjektet er jo årets prosjekt hvor vi skal registrere 
horn og utbredelsen av det. Dette prosjektet er i 
samarbeid med Genressurssentret, strategien er lagt ut i 
fra hva de tenker om hvordan vi skal gå fram. Utbredelsen 
av horn er vi spente på, vi har ikke helt oversikten før vi 
får tilbakemeldingen fra dere. Vi hører om enkelte dyr, 
men har ikke noen oversikt hvor mange det er. 
Utgangspunktet var å teste alle seminokser for horngenet 
før de tas inn til semin. 

I skrivende stund er det sendt ut et spørreskjema 
angående horn og hvite avtegninger, håper alle sender 
tilbakemelding, da vil resultatet vise hvor utbredt genet 
er. Dette er jo en naturlig del av utviklingen da 
bevaringsarbeidet startet opp igjen og det ikke fantes 
flere enn 10 mordyr. Den raske utviklinga av rasen skyldes 
jo blant annet tilbakekryssing til ØR på NRF dyr i en 
periode. Jeg må poengtere at ikke alle er 
tilbakekrysninger, for det ble også omsatt livdyr fra den 
reine ØR-besetningen, de ble avlet videre på. Den 
besetningen eksisterer fremdeles og har bidratt med 
mange livdyr av rasen. Utviklinga videre er vi i laget meget 
opptatt av. I en periode har vi hatt oksering, hvor Gunnar 
Lilleåsen har kjøpt inn og fôret fram okser, som han ved 
forespørsel kjører ut til de som ønsker å leie okse, og 
henter de igjen etter bruk. Gunnar har formidlet at han 
ønsker å trappe ned virksomheten, og laget har ikke klart 
å skaffe en erstatter for det som Gunnar har bidratt med. 
Vi er klar over etterspørselen, så enkelte produsenter tar 
vare på kalvene og fôrer dem opp. Avlsutvalget har en viss 
oversikt over dette. 

Når det gjelder innavlskvotienten, har den økt mest hos 
Østlandsk Rødkolle -  dette er noe vi må ta meget alvorlig. 
I en slik liten populasjon er det viktig å være nøye med avl 
og innavl. Genressurssenteret kjører parringslister og 
sjekker opp individer ved forespørsel fra dere. Dette 
fungerer ikke helt optimalt, ikke fordi det er dårlig service, 
men det skyldes knapphet på ressurser fra 
Genressurssenterets side. Som vi alle vet er Anna ute i 
svangerskapspermisjon, og alt arbeidet er lagt på Nina i 
Annas permisjonstid.  De som er medlemmer av 
Storfekjøttkontrollen kan kjøre egne parringslister der. 
Det forutsetter at alle individ er registrert i 
Storfekjøttkontrollen, ellers fungerer det ikke. Man kan 
ikke ta ett individnummer fra Kukontrollen og kjøre opp 
mot individer i Storfekjøttkontrollen. Å samkjøre disse 
registrene er visst ikke så stort problem, men ifølge Nina 
så vil ikke dette ha prioritet så lenge de er 
underbemannet på Genressurssentret. 
Et medlem i laget har skrevet et saklig og velformulert 
brev som vi skal sende til Landbruks- og 
matdepartementet. 

Dølafelaget hadde fagdag for ammekuprodusenter med 
norske landraser på Dokka i oktober (se egen artikkel 
videre inn i bladet). Her ble det en diskusjon om hva vi skal 
gjøre for å unngå innavl. 

- bruke gårdsokser – så mange som mulig 
- ikke flere enn 20 parringer pr okse, deretter må de 

tas ut av avl 
- importere sæd fra vår søsterrase i Sverige? 
- bruk av det genetiske materialet vi har på sædlager 

i forskjellige kombinasjoner 
- medlemmer som er engasjerte i avl kan kjøre 

parringslister selv  

Dette er vel bare noen av tiltakene vi bør tenke på når vi 
avler videre på rasen.  I samarbeid med avlsutvalget, 
medlemmer og Genressurssentret, bør vi finne gode 
løsninger på dette. 
I blant tenker jeg på om jeg som leder gjør nok for å 
engasjere folk til å ta vare på rasen. Vi har mange flinke folk 
i laget som har gjort mye for at den Østlandske Rødkolla 
(ØR) kan brukes i en moderne produksjon. Jeg tenker 
spesielt på de som har klart å videreforedle og formidle 
dette fantastiske kjøttet, stått på og markedsført seg og 
klarer å selge et flott produkt. Om dere har gått sammen i 
lag eller står på egne bein, så er dette hardt arbeid som 
dere skal være stolte av! Dere alle har gjort enorm suksess 
med den formidlingen dere gjør og det er meget bra.  
Ønsker dere alle lykke til videre med dette arbeidet.  

Når jeg sitter her og skal prøve å skrive en leder, så går også 
tankene til de som driver med melkeproduksjon på ØR, vi 
skulle gjerne hatt flere som har melkekuer av ØR. På sin 
glanstid på 50-60 tallet, var det ØR som var oppe i 6-7000 
liter melk, og det burde vi kunne også få til i dag, med det 
fokuset som det er på fôring og sammensetning av 
fôrrasjon. Vi får stå på videre og håpe at flere kan putte inn 
ei ku eller to i sin besetning. Hva har skjedd med rasen i 
disse årene etter bevaringsarbeidet startet? Jo vi har brukt 
det av dyr som har vært mulig å bruke i avl, med fokus på 
innavl. Det har vært flest ammekuer, og en del av utvalget 
av okser er foretatt fra disse besetningene. Har dette vært 
riktig?  Jeg vil si ja til det for å få en bred avlsmessig rase, 
men har vi satset på dyr som for eksempel har god tilvekst 
og ikke har den melkeevnen i melkeproduksjon? Vi har de 

H 
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senere årene tatt inn okser fra begge 
produksjonsformene, og i den situasjonen vi har vært så 
har dette vært riktig. Det er også riktig å ta inn okser etter 
gardsokser, som utgjør en bredere avlslinje. Nå er det jo 
også opp til alle dere der ute å være oppmerksomme på 
kalver som kan være aktuelle å avle videre på, så meld ifra 
til avlsutvalget. Når det gjelder inntak til semin i år så har 
vi dessverre ikke fått inn noen enda. Vi har hatt en til 
vurdering foreløpig, en som okseutvalget avslo på grunn 
av moras produksjonsegenskaper - noe som aldri har 
skjedd før. Faren var en okse som det ikke er noen 
seminokse etter. Det har blitt sendt inn flere forslag som 
Genressurssentret skulle vurdere, men på grunn av 
redusert bemanning og mange gjøremål har tiden gått og 
disse oksene har blitt for gamle til å komme inn til testing. 
Foreløpig er ingen seminokseemner tatt inn til Geno i år, 
og det vil jeg si er sørgelig. Håper vi kan få fylt kvoten for 
2017 og 2018 raskt på nyåret.  Har dere aktuelle kalver så 
meld ifra til avlsutvalget. 

Laget har jobbet aktivt med å få nye besetninger med ØR, 
noe vi også har lykkes med. Vi ser jo også at det er flere av 
de nye som gir seg etter en stund, har dannet seg 
erfaringer med ØR og kanskje gått over til en annen rase. 
Da blir jeg sittende og reflektere; er rødkolla en tøff rase å 
ha? -Er det noe vi kan gjøre for å endre på dette, ha fokus 
på lynne for eksempel? Jeg vet at rasen har vært så liten 
at alt av livdyr har blitt tatt vare på uansett hvordan lynne 
de har hatt og hvordan forfatning de har vært i, ikke lett, 
men vi har valgt den veien vi har gjort - og kanskje vi skal 
ha ett helt annet fokus i fremtiden. Vi vet at når man har 
ammekuproduksjon, er det ikke lett å få en håndtam kalv, 
egoet til individet utvikles de første levemånedene, og 
uten nærhet og menneskelig kontakt blir de ikke som en 
kalv som er flasket opp. Dette er en av utfordringene vi 
må fokusere videre på i fremtiden. En annen sak jeg sitter 
og funderer på, er innkryssing av kjøttfe på våre 
bevaringsverdige raser. Jeg har kun ett klart personlig svar 
på dette: jeg er imot enhver bevisst innkryssing av 
kjøttferaser på de bevaringsverdige rasene. Dette fordi 
disse rasene er så små i utgangspunktet at en innkryssing 
ikke fungerer til annet enn at rasen blir stående stille eller 
kanskje minker, fordi små mordyr kan resultere i harde 
fødsler og utrangering av den grunn. 

Jeg skjønner logikken med å få tilskudd til bevaringsverdige 
raser, samtidig slippe å bli trukket for lett rase ved 
omsetning av kalv og heller øke satsen med å blande inn en 
kjøttfeokse, slik at man får i pose og sekk. Er dette riktig å 
drive på denne måten? - Jeg mener dette ikke er riktig, så 
lenge rasene er så små som de er bør, vi ta vare på de 
reinrasede dyrene vi har, men jeg forstår at uhell kan skje 
når man har flere forskjellige raser. Diskusjonen rundt 
dette temaet blir nok ikke mindre aktuell i framtida. 

Jeg vil også igjen påpeke og nevne den sosiale biten vi har i 
laget ved sammenkomster. Sist vi var samlet var på 
Dyrsku’n. Tusen takk til Gunhild for organisering av 
overnattingssted og hyggelig samvær i laget. 
Folkens, vi går mot jul, jeg ønsker alle og enhver en riktig 
koselig julehøytid og ett riktig godt nytt år. 
Årsmøtet er siste helgen i januar, håper vi treffes der! 

∼ Erik ∼ 

  
 

Tegning av Ella Emmeline Engebretsen. 
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Seminoksekalver 
Vi trenger hele tiden forslag til 
seminokseemner. Nå som det også 
skal sendes inn hårprøve av alle 
aktuelle kandidater, er det enda 
viktigere enn tidligere å få inn forslag 
så snart som mulig etter fødsel. 
Beskrivelse av framgangsmåten av 
hårprøvetaging er beskrevet i forrige 
utgave av bladet. 

Farskap er selvfølgelig viktig, men det 
skal også legges vekt på at mor har et 
godt eksteriør og hun bør helst ha to 
laktasjoner bak seg. 

Ikke nøl med å ta kontakt om du har 
en aktuell oksekalv! 

Hilsen avlsutvalget: 

Erik Skretteberg: 481 90 703 
Gunhild Dangstorp: 416 40 885 
Odd-Roar Stenby: 915 61 169 
Tonje Aas: 916 16 627 

Forslag til veiledende livdyrpriser 
 
 

Kalver →  5 mnd 

Åringskviger ± 12 mnd 

Bedekningsklare kviger 15 mnd → 

Drektige kviger 
Drektige kuer fra 2. kalv 

Okser slaktepris 

kg x gjeldende livdyrpriser 
 

Kr 8 000 
Kr 10 000 
Kr 15 000 
Kr 17 000 

slaktevekt kg x slaktepris kr/kg 
 
 

 
Laget for Østlandsk Rødkolle har et ønske om å kartlegge hvor mange besetninger / 
individer det finnes med ØR i dag, slik at vi kan få en viss oversikt. Vi har også interesse 
av å finne ut hvor mange som har hornanlegg og hvite avtegn. I høst har vi sendt ut 
skjema til alle medlemmer, vi har fått en del i retur, dette er vi veldig takknemlige for! 
Vi håper dere som ikke har gjort det enda, tar dere tid til dette. Skjemaet kan dere også 
få elektronisk eller i papirformat (oppgi antall) ved å kontakte Tonje Aas, 916 16 627 
eller tonjeaas@icloud.com. 
Vi oppfordrer dere til å gjøre dette, men det er ingen tvang – det hadde kunne vært 
artig å få en oversikt om hvilke gener som gir horn og hvilke utviklinger det er på hvite 
avtegn. 

mailto:tonjeaas@icloud.com
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Dyr til salgs 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okse 
Født 9. april 2017 

Far:  44007 Svenskeruud  
Morfar: 44010 Vollan 
Mormors far:  44002 Rosetten 

Mor har mjølket ca 6.000 kg hittil i 
laktasjonen (ca 240 dager). 
Kontakt eier Johan Stensrud, 907 39 330 ved 
interesse.  

Bilde av mora til høyre. 

Okse, St. Hans 
Født 25. juni 2016 

Far:  44551 Skretteberg  
Morfar: 44013 Power 
Mormors far:  44525 Eina 

Mor er nå i 2. laktasjon, forventet 
mjølkemengde beregnet ut fra hittil ytelse; 
4.500 kg.  
Mor har fint jur med bra speneplassering, 
ingen anmerkninger på klauver ved skjæring. 
Kontakt eier Tonje Aas, 916 16 627 ved 
interesse.  

Bilde av mora, Engalill, til høyre. 
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Veiledning til HÅRPRØVETAKING for DNA-basert 
avstammings- eller slektskapskontroll på storfe 

 
 

 

 

1. Finn frem til enden på 
halen 

 

 
2. Ta en tjafs med ca 60 hårstrå 

rundt 5 cm fra enden på halen 

 

 
3. Snurr hårtjafsen rundt 

pekefingeren 
 

 

 
4. Dra slik at tjafsen løsner 

fra halen 

 

 
5. Slik bør den se ut, med 

hårrøtter i enden 

 

 
6. Hårrøttene må være med, 

ellers må prøven tas på nytt 
 

7. Hårprøven bindes som en pen, jevn bunt 
 

NB! Innleverte prøver som ikke er i samsvar med disse instruksene krever ekstraarbeid 
og vil koste mer å få analysert. 

8. Legg prøvene i en papirkonvolutt sammen med 
skjema for avstammings- eller slektskapskontroll, og 
send til: 

BioBank AS 
Holsetgt 22 

2317 Hamar 

Her er det en veiledning for hårprøver. Hårprøvene må tas for å stadfeste om dyret er homozygot kolla. 
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Seminoksen Sloken 
Espen Mørch Andersen 

Ble spurt om jeg kunne skrive litt om seminoksen 44021 
SLOKEN, noe jeg kan prøve og få til.  

Vi begynner med mora, 7033 Dokka. Hu kjøpte jeg som 
kvige av Tore Ruud. Ei spesiell ku, Dokka, ei som aldri vil 
bli glemt! Kan skrive bok om den kua om alt hu gjorde og 
ikke gjorde. En ting hu nesten alltid gjorde var å skli på 
fjøsgulvet, og falle om så lang hu var – både hjemme og 
på setra. Da Dokka skulle inn til mjølking og på båsen sin, 
så kunne hu aldri gå dit som de andre kuene. Nei, Dokka 
løp, hoppa og sprang! Og på glatte fjøsgulv, spesielt 
tregulvet på setra, var det ofte hu tok salto og lå rett ut! 
Ofte ble jeg redd, og tenkte at ‘… nå gikk det galt’. Men 
neida, Dokka reiste seg alltid opp og var like fin. Neste 
innslipp; samme tur … Dokka var også ei god mjølkeku og 
var over 6.000 kg i årsavdrått. Dokka hadde vi også med 
på utstilling, hvor hu ble 2. premiert! 

Hennes første kalv ble kvige, og hu fikk navnet Mona, 
oppkalt etter besetningens daværende dyrlege. Hvam 
videregående skole, min nabo på den tid, var på utkikk 
etter livdyr. Utrolig viktig at slike steder får gode livdyr 
som de ønsker å beholde og som elevene får gode 
relasjoner til. Derfor selger jeg Mona, og et par andre dyr 
til Hvam. Det var ikke ett lett valg, men jeg gjorde det!  

 

 

Dokka sin andre kalv, også denne ei kvige, skulle fredes og 
beholdes! Slik gikk det ikke. Opplevelsen rundt denne 
kviga forandret mitt liv da hu var åring og gikk på ei lykkje 
i allmenninga, ca 1 km nedenfor setra vår, sammen med 
fire andre jevngamle kviger. Lykkja de går på ligger rett 
inn til vegen, og jeg har denne søndagen i begynnelsen av 
september, kjørt dit med hest og vogn for å gi kvigene 
kraftfôr. Denne dagen var det ikke fort gjort å kjøre hest. 
Det var masse folk overalt; syklister, turgåere og 
bærplukkere. Mange ville klappe både hest og kviger, noe 
de selvfølgelig fikk lov til! Vel tilbake på setra, seler jeg av 
hestene og lesser noe sau på hengeren og kjører hjem. 
Sauesankinga er i gang, høsten har kommet og sesongen 
nærmer seg slutten. Vi bor ca 2 mil fra setra, så kjøreturen 
går fort. Vel hjemme driver vi i sauefjøset, da telefonen til 
Even ringer. Jeg skjønner det er vakttelefonen i beitelaget 
som ringer. En bærplukker har funnet en av kvigene våre, 
drept! Det er ikke mulig, jeg var der for en drøy time 
siden- da levde alle! Og rovdyrene holder seg vel unna på 
dagen? De angriper vel ikke en så stor kvige, når det er 
sau i samme område? De angriper vel ikke på ett så synlig 
sted, og ihvertfall ikke når det er så mye folk i området? Vi 
kjører oppover, i hver vår bil. Jeg må innom setra først. På 
vei opp sitter jeg i bilen og håper virkelig ikke at det er ØR-
kviga som er tatt. Samtidig blir jeg sinna, frustrert og lei 
meg – jeg kan da ikke sitte og håpe at noen av våre dyr 
blir tatt fremfor eller før andre. Jeg gråter også, jeg 
innrømmer det. Der og da skjønner jeg at vi har tapt en 
kamp – en kamp om beiter, tradisjoner, dyrevelferd og 

Dokka 

Sloken som kalv. 
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drift! Møter Even, og han bekrefter min frykt. Det er 
dattera til Dokka som er tatt – heldigvis er hun fort tatt 
av dage ... Oppsynsmannen fra SNO bekrefter ulv. 
Gråbein har vært der, midt på dagen! Vi lever jo i ett 
område prioritert beitedyr og ikke rovdyr, så 
fellingstillatelse blir gitt. Jegere, rovdyrforkjempere, 
avisartikler, anonyme meldinger på telefonsvarer ... jeg 
fikk oppleve en krig jeg ikke trudde var mulig! 

 

Det går nøyaktig halvannet år, og jeg blir dyreansvarlig i 
TV2 serien "Farmen – kampen for tilværelsen". Gården 
innspillingen skal skje på, ligger omtrent på fylkesgrensa 
mellom Akershus og Hedmark. Derfor ønsker jeg å ha 
Østlandsk Rødkolle som storfe denne her gangen. Dokka 
er selvskreven, hu vil takle både folk, kameraer, 
håndmjølking og alt! Men jeg trenger flere; ei mjølkeku 
til og ei kvige som skal kalve. Laget klarer ikke å hjelpe 
meg, så jeg ser litt mørkt på det en liten stund. Helt til 
Mona dukker opp i tankene mine. Jeg ringer Hvam, og jo 
da – Mona lever, er kjempesnill og har akkurat kalvet. 
Om jeg ville, kunne jeg bare låne henne. Jeg reiser og 

henter Mona, og blir stum når jeg ser henne. Jeg er jo 
selvfølgelig helt inhabil – men for ei ku, for ett eksteriør, 
for ett gemytt!!! Rett fra løsdrift, rett i grime, rett på 
hestehengeren og rett på setra vår. Tilvenning til 
håndmjølking går bra, Mona og Dokka er klare for noen 
måneder i rampelyset! Men kua som skal kalve da, Anna 
på Genressurssenteret er en hjelpende engel som alltid. 
Hun skaffer meg lister over alle registrerte eiere og 
besetninger med ØR. Men ingen aktuelle har kvige eller 
ku som skal kalve på ønsket tidspunkt, inntil en annen 
mjølkeprodusent i bygda – som jeg tilfeldigvis prater med, 
forteller meg at han har ei rød NRF kvige som skal kalve i 
ønsket tidspunkt. NRF ... hmm ... skal jeg ta sjansen? Har 
jeg noe valg? Jeg hopper i det, så denne kommer også inn 
på gården. Ei lita kvige, man ser ikke store forskjellen. En 
kveld ringer crewet meg og forteller at de tror kalvingen 
nærmer seg. Jeg hopper inn i 1914-modus med nesa mot 
gården. På vei inn, sender jeg SMS til eier av kua om at nå 
vil kua hans kalve på «direkten», og jeg kunne omtrent 
spy i nervøsitet av svaret: «Du, Espen – jeg glemte å si det, 
men kviga ble sluppet med en angusokse etter 
inseminering, så mulig kalven er halvt Angus om hu ikke 
tok seg på inseminering» ... HERREGUD ... her har jeg 
«lurt» de fleste med denne «rødkolla» som skal kalve, og 
tenk om det kommer en svart kalv ut ... hva skal jeg si 
eller gjøre? Jeg var så nervøs, men veldig glad når det kom 
en rød kalv ut ... Har ledd mye av det i ettertid. Både 
produsenten og jeg! 

Vi prøver i størst mulig grad og unngå kalving om 
sommeren, mens vi ligger på setra. Dokka var inseminert 
før hun gikk inn i Farmen. Men viste brunst der flere 
ganger. Etter innspillingen var over, og Dokka kom hjem, 
ble hun igjen inseminert med 44015 Ludde. Dette førte til 
at hun kalvet på setra vår sommeren ‘15. Setra vår heter 
Sloken, og kalven hun da fikk var selvfølgelig 44021 
Sloken. 

Dokka ville jo som kuer flest, kalve alene på ett sted som 
ingen ser henne! Men utstyrt med GPS ville vi jo finne 
henne. Even min samboer, skjønner denne morgenen at 
Dokka ikke helt er seg selv når hun tusler ut i skogen med 
de andre. GPS’en viser også etterhvert at det er noe 
unormalt. Even må finne henne, så ut i skogen det bærer. 
Han lokker og lokker, men ingen Dokka svarer, plutselig 
går han omtrent på henne. Hun som alltid svarte på 
lokking, gjemmer seg litt bak ett tre den her gangen og 
sier ikke ett ord. Men han ser henne og kalvingen er i 
gang. Kalvingen går smertefritt, 44021 Sloken er født, og 
hjem til setra de må – det er langt å gå, så Sloken må Even 
bære, mens Dokka går fornøyd bak!   

Jeg jobber igjen da som dyreansvarlig på Farmen, som 
denne gang har innspilling i Akershus. Grunnet 

Mona på Farmen, Eidsvoll 2015. 
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ovennevnte kalving er ikke Dokka med i år. Men Mona er 
igjen med, samt ei STN ku vi har. Så ønsker produsenten 
å få inn en annen kalv også, som deltagerne kan mate 
med flaske og skape relasjoner til. På setra har vi jo 
Sloken, riktig rase, riktig alder – og vipps – startet veien 
inn i 1915 for denne kalven. I ca tre uker er han der inne, 
før han skrives ut av serien og kommer hjem til Sloken 
igjen ... 

 

Nesten samtidig som det blir klart at laget ønsker Sloken 
inn til semin, så blir Dokka sitt jur ødelagt og hun blir 
levert – noe som var tungt å fordøye. Ei ku som tidligere 
nevnt, aldri vil bli glemt! Gode mjølkeegenskaper, godt 
gemytt og ei ku med krumspring og egne meninger på en 
god måte. 

På denne tiden hadde vi også to andre ØR i 
mjølkeproduksjon, men disse var så langt fra gode 
seterkuer som kunne være mulig ... de lagde så mye krøll 
sesongen 2015 på setra, så jeg sa at de aldri mer skulle få 
sette sine bein igjen der oppe – og jeg holdt mine ord. 
De ble solgt, Dokka borte, Mona på Hvam og Sloken på 
Geno ...  

I dag, er det ingen Østlandsk Rødkolle i vår besetning 
lengre, kun Telemarksfe, STN, Jersey og NRF. Men jeg veit 
om de engang kommer tilbake, da vil iallfall jeg helt 
objektivt bruke Sloken som far. For han har de beste 
genene i seg, de beste genene fra de beste ØR jeg kjenner 
... sånn helt objektivt ...  

 

 

Dokka på setra. Magnhild Vik, vinneren av Farmen 2014, besøkte oss på setra. 

Takk til Espen for en fin historie 
om Østlandsk Rødkolle.  
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Årsmøte i Laget for Østlandsk Rødkolle 

Vi inviterer til årsmøte i Laget for Østlandsk Rødkolle, lørdag 27. januar til søndag 28. januar 2018, 
Raumergården, Gjerdrum i Akershus. 

Program: 
Lørdag 
Kl. 12.00 oppmøte og lunsj 
Kl. 13.00 Årsmøte 
Kl. 17.00 Styremøte med konstituering av det nye styret 
Kl. 19.00 Årsmøtemiddag 

Søndag 
Frokost og utsjekk. 
Vi reiser på to gårdsbesøk, og vi avslutter hos Tonje og Ole Christian Aas med kaffe. 

Lunsj og årsmøte betales av laget. Middag og eventuell overnatting betales av den enkelte deltager. 
Middag + overnatting kr 1.200 pr person. Samme pris i enkelt- og dobbeltrom. Kun middag koster kr 300,-. 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være oss i hende innen 4. januar 2018. 
Sendes til Erik Skretteberg, eskre@hotmail.com eller Grete Wold, sunde@ostfoldfk.no. 
Bindende påmelding til Gunhild Dangstorp innen 4.januar 2018, tlf 416 40 885 eller mail: 
gundan@ostfoldfk.no. 
Innbetaling av middag og eventuell overnatting til kontonummer: 0539.08.08617 innen 20.januar. 
For vegbeskrivelse til Raumergården, gå inn på raumergarden.no. 
 
Vel møtt! 
Styret 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eskre@hotmail.com
mailto:sunde@ostfoldfk.no
mailto:%20eller%20mail%20gundan@ostfoldfk.no
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Glimt fra en svunnen tid, del I 
Dette er en artikkelserie i Kolla fremover. Vi oppfordrer alle til å lete gjennom bildebiblioteket sitt og finne gamle bilder 
av rødkolla, gjerne med en liten historie bak. I dette nummeret har vi to bidrag; fra Cato Sand i Nannestad og fra 
Halvard Nordby i Halden, vi takker disse for gode bidrag, og håper flere sender inn gamle bilder fra «før i væla». 

God lesning! 

 

Rødkolle på Rud-Øde – Nannestad anno 1942
Bildet er fra 1942. Det er trolig grunnen til at endel av 
kuene er i dårlig hold. På denne tida var det mine 
besteforeldre som dreiv garden; Margit og Harald 
Gunhildrud. De hadde ca 10 mjølkekuer og omtrent 
det samme med ungdyr, noen sauer og høner. Det var 
bestemoren min som var sjef i fjøset. Bestefaren min 
lærte seg aldri å mjølke. Han var primært befal i 
hæren, men etter felttoget i april/mai 1940 var han 
heltidsbonde fram til mai 1945.  

Bildet er egentlig nytt for meg, dette ble funnet i 
forbindelse med rydding i huset der moren min har 
bodd til hun nå har flytt. 

Oksen på bildet tilhørte gården, men folk fra 
nabogårdene kom med kuer og kviger for bedekning.  

Dessverre har jeg ikke noe dokumentasjon på 
produksjon og avl. De var flinkere til å dokumentere 
kornavlinger, enten det var på stabbursveggen eller i 
treskelagsprotokollene, enn å dokumentere 
mjølkeproduksjonen.  
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Glimt fra en svunnen tid, del II 
Her er det Gunhild Dangstorp som har levert inn materiale hun har fått overbrakt fra Halvard Nordby. 

 

Rødkoller i Østfold
Vi starta en ny serie i Kolla i forrige nummer som kalles 
«Fra en svunnen tid». Dette er noe ihvertfall jeg synes 
er veldig moro og lese om, så da jeg traff på Halvard 
Nordby (86), mangeårig gårdbruker og tidligere 
husdyrlærer på Kalnes Jordbruksskole, tenkte jeg at 
han var den rette å spørre om han hadde noen 
historier og fakta om Rødkoller i Østfold og på Kalnes. 
Det gikk et par dager så dukket han opp i fjøset, og 
etter nok et par uker fikk jeg masse informasjon 
overlever, her er Halvards historie: 

«Jeg vokste opp på gården Nordby i Asak (Halden), 
hvor vi hadde Rødkoller på fjøset. I vårt område var det 
vanlig å bruke gårdsokse, som ofte var fra egen 
besetning. Denne ble gjerne brukt på små besetninger i 
området på kuer som ikke var godkjent på utvalgsskue. 
Det var ikke uvanlig at man gikk flere kilometer med ei 
ku for å få henne bedekt. I 1945 var prisen for å 
bedekke ei ku, 2 kr – omløp var gratis. 
Oksen på gården hjemme, den var innkjøpt fra 
kontrollert besetning, ble brukt som eneste okse på 15 
små besetninger med alt fra 2 til 6 kuer. 
På nabogården sto avlsoksen til laget i bygda, den var 
premiert og ble brukt av kontrollerte besetninger. Disse 
ble ofte 3-4 år gamle før de ble slaktet, og veide da som 

regel 650-700 kg levende. 

Jeg husker spesielt godt en hendelse rundt gårdsoksen: 
Vi satt hele familien og spiste frokost da det banket på 
døra, inn titta en nabo og kom med følgende utsagn; 
Ja, jeg kommer her med ei ku som skal til oksen som 
dere ser. Kua var så brunstig at ho hadde fulgt bonden 
helt inn i kjøkkengangen, og dette var stor stas for oss 
ungene!  

Avlsarbeidet startet med utvalgsskuer som ble holdt 
rundt på bygdene. Dommerne var fylkesagronom i 
husdyr, herredsagronom eller fjøskontrollører. 
Det eneste kriteriet for å få godkjent, var eksteriør. For 
å bli premiert var det i tillegg krav om melkekontroll og 
avstamning. De beste kuene fra disse skuene kunne 
meldes på til Statens Fylkesutstillinger. Det var 
okseavlslag i mange bygder, der laget eide en okse som 
var premiert. Det ble gitt statlig tilskudd til laget for 
antall godkjente kuer som ble bedekt med lagets okse. 

Litt om fôring: 
Vanligvis hadde dyra tilgang til fôr 3-4 timer på 
formiddagen og 3 timer på ettermiddagen. Tiden 
mellom fôringene på formiddag og ettermiddag skulle 
man helst ikke gå inn i fjøset. Hjemme hos oss besto 
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morgenfôret av hakkels som hadde ligget i vann med 
litt havremel og sildemel, deretter fikk de høy. Så 
stengte vi fra ved 10 tiden. Til kveldsfôr fikk dyra halm, 
høy og rotvekster. Under krigen ble det også brukt 
cellulose fra treindustrien med litt melasse. Det ble 
også brukt lauv, og til og med granbar. På denne tiden 
var alt kraftfôr rasjonert, og man var pålagt å levere 
høy og korn til Tyskerne, så det sier seg selv at det var 
vanskelig å få i kuene nok næring.  På sommeren var 
det kun beite, og ikke noe annet fôr som ble tildelt. Silo 
ble vanlig å bruke først på slutten av 1940 tallet. Først 
på 60-70 tallet ble det vanlig at dyra hadde tilgang til 
fôr døgnet rundt. Kuene melket godt rett etter kalving 
men det avtok ganske fort i takt med at de ble magre. 
Det var ikke uvanlig at kuene på denne tida fikk 10-12 
kalver, og noen fikk enda flere. 

Litt tall fra Fjøskontrollen 1957: 
• Det var 24 

Rødkolleokser som 
sto til benyttelse på 
sædstasjonen.  

• 46 rene 
Rødkollebesetninger 
var i Østfold. 

• Høyest ytende 
Rødkolleku tilhørte 
Hj. Nordby på Asak. 
Det var nr 8 Dokka, 
7443 kg melk, 
høyeste dagsytelse 
33,4 kg melk, 
brystomfang 179 cm.  

Rødkolla var, sånn som jeg husker det, en trivelig rase 
som var lett å håndtere. Det var en lærer på gymnaset i 
Halden som på fritiden kjørte varer til ulike butikker der 
i byen. Dette gjorde han med to Rødkolleokser, disse 
hadde stall midt i byen. Dette var ca 1915. Vi kjørte 
også ved hjem fra skogen i 1943 med en Rødkolleokse, 
dette var nok mer ungdoms lek og moro enn det var 
vanlig. Hjemme hadde vi to gårder som lå ca 3,5 km fra 
hverandre. Når jeg skulle flytte kua fra den ene gården 

til den andre via en trafikkert vei, syklet jeg med kua i 
grime og tau. Synd jeg ikke har noe bilde av dette. 

 

 

Litt om Rødkolla på Kalnes: 
Kalnes Jordbruksskole (nå videregående skole) har 
alltid vært aktivt med i husdyrmiljøet i Østfold, og det 
har kommet mange gode både kuer og okser av 
Rødkolle fra skolen. Vi kan nevne at på en stor utstilling 
på Lundestad i Berg i 1948, møtte Kalnes med både 
okse og ku, og denne oksen mener jeg var Tulle Finstad 
som senere ble brukt i semin.  

Rektor på Kalnes var en husdyrmann med varmt hjerte 
for Rødkolle. Han ville ikke bruke NRF da dette ble 
vanlig, men fjøsmester og daværende dyrlege Kolberg 
la likevel inn NRF på noen kuer – så etter hvert ble 
Rødkollene nesten borte også på Kalnes (denne 
historien har jeg rett fra dyrlege Kolberg). Jeg synes det 
er moro at dagens fjøsmester også har stor interesse 
for Rødkolle! Rødkollene har vært en stor del av mitt 
virke, og det mest spesielle som jeg har vært med på er 
nok en okse som jeg leverte til semin, som senere ble 
sendt til Madagaskar sammen 10-15 rødkollekviger.» 

Hilsen 
Halvard Nordby 
 

 

Nr 8, Dokka, høyest ytende ku i Fjøskontrollen 1957, med hele 
7.443 kg melk. Kua tilhørte Hj. Nordby på Asak. 

Bildet viser fjøskortet til kua Rita. 
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Bilde til venstre: 
Her er det et bilde av en springseddel fra året 1939.  
Denne viser at oksen Grom, født 8. september 1936, av 
rase Rødkolle, har bedekket kua Tora, som også er 
Rødkolle.  
På grunnlag av springseddelen, kunne avkommet 
registreres, delta på skuer og eventuelt stambokføres. 

Bilde under: 
Her er det et bilde fra fjøsregnskapet til Halvard Nordby i 
1964. Dessverre har vi ikke fått med navna på kuene, men 
oversikten er omtrent som den er i dag; kg mjølk, både 
kontrolldagen og hittil i år, kraftfôr, fett, siste kalving og 
siste paring. 
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Asfaltering av uteplass 
Av Erling Ek Iversen 

Jeg har i noen år pukket opp uteplassen for kuene 
hver høst. I løpet av vinteren har det blitt 
vanskeligere og vanskeligere å holde plassen ren. 
Har vurdert betong, men etter å ha fått gode tips i 
rødkollemiljøet om asfalt, falt valget på det siste. 
Plassen er i utgangspunktet en steinfylling, avretta 
med subus – dette ble valsa og deretter asfaltert. 
Jeg er så langt veldig fornøyd. Måker med et skjær 
med gummilist på. Som småbruker med en liten 
besetning var det viktig for meg å holde kostnadene 
nede. Med en totalkostnad på asfalteringen på kr 
130,- pr. m2, ble jeg veldig fornøyd. Bedre for 
dyrevelferden og bedre arbeidsmiljø.   
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I dette nummeret er det Tonje Aas i Maura som har rablet ned noe, videre går stafettpinnen til Erik Skretteberg.  
 

Rødkollestafetten 
Tonje Aas, Maura 

stlandsk Rødkolle – ja, det vil jeg ha!, og sånn ble 
det … Det er mye man ønsker seg i livet, og jeg er 
så heldig at jeg har fått det meste jeg har drømt 

om! Traff en kar som (var så naiv??) sjekket meg opp 
med denne setningen: … om du flytter hit, kan du få alle 
dyra du ønsker deg! Gjett om han har angret mer enn én 
gang!   

 

Egentlig startet dyreholdet før jeg flyttet inn her på 
gården – jeg jobbet på den lokale mølla, og stadig var 
det kunder innom og tilbød meg dyr; hester, høner og 
minigris. Ole Christian, min stakkars naive mann, sa at vi 
kunne ha minigrisen her, han syns det vel var for gæli å 
ha den i stua der jeg bodde. Ja, så da flyttet Nasse Tøff 
inn, deretter høner, så jeg – og siden har det bare  

Her var det løsdriftsfjøs til 20 mjølkekuer, og i 2014 
startet vi planlegginga av et nytt fjøs. I det gamle fjøset 
hadde vi ikke kapasitet til å ha gamle raser og samtidig 
fylle kvota (vi hadde kjøpt til kvote i 2013), så der var det 
fokus på høgest mulig avdrått. Det nye fjøset stod ferdig 
oktober 2015, og da begynte jeg å leite etter Østlandsk 
Rødkolle. Fra tidligere hadde vi NRF og noe Holstein i 
besetninga, og plutselig dukket det opp ti STN 
ammekuer her (som i dag er i mjølkeproduksjon), men 
det var jo Østlandsk Rødkolle jeg hadde drømt om! Mars 
2016 kom endelig første vidunderet av ei Østlandsk 
Rødkolle til gards, Engalill, fra Tore Ruud i Valdres. Hun 
var drektig med sin første kalv, og hadde termin 25. juni 
2016. 

Engalill kalvet på terminen, og fikk oksekalven St. Hans. 
Engalill mjølket omtrent 16 kg/døgnet, fram til hu ble 
fjernsynsstjerne på Farmen. I løpet av Farmen-
oppholdet gjorde hu seg bemerket med sin særegne 
personlighet og egne evne til å ta seg en tur utenfor 
gjerde. En deltager sa også «... den kua har psykiske 
problemer!», og jeg skal vel si meg enig i at hu er ei ku 

som utmerker seg i flokken, og lar seg ikke «pille på 
nesa», hverken av artsfrender eller folk, men det finnes 
ikke noe vondt i frøkna.  

Da Engalill skulle ankomme Farmen, var planen at hu 
skulle komme seilende på ei flåte og bli begeistret tatt 
imot av deltagerne, som da hadde vært uten mjølkeku 
(den andre kua, Gunda, ventet kalv) ei ukes tid. Må jo 
innrømme at vi var nervøse for flåteseilasen – så for oss at 
kua hoppa i vatnet, flåta kantra eller andre destruktive 
tanker i forbindelse med detta. Uansett, vi ankom 
Finnsvika og ble vel tatt imot av Ann-Sofi Jensen, som var 
dyreansvarlig, skipper’n på flåta og andre i crewet. Engalill 
ble geleidet på flåta – overraskende lett, ble bindt fast, og 
flåta starta opp (jada, hadde visst motor på flåta i 1916, 
gitt) … Det flyttet seg ikke mange meterne før motoren 
stoppa, og flåta seilte til sjøs! Haha, en tur som skulle vare 
toppen 30 minutter, varte 2 timer! Engalill viste at hu var 
ekte Valdresing og lot seg ikke stresse – tvert imot – hu 
tok hele turen med knusende ro! Takk til Tore Ruud som 
avler opp dyr med tæl i! Ja, så ankom flåteseilerne 
Finnsvika gård, gikk i land med kua og opp på gården. 
Ingen møtte dem, hverken deltagere eller noen fra 
filminga, så de måtte gjøre det om att (ja, bare juks og 
bedrag). De leide Engalill på flåta igjen, som om det skulle 
være helt naturlig å reise på flåte, så tok de ankomsten én 
gang til. Deltagerne spilte overraska, og vi trodde alt var 
såre vel – men til vår store skuffelse klippet de bort dette. 
Jeg som var så stolt av kua mi!  

Ø 
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Vi kjøpte ei drektig kvige til, frk. Filuria Morgenstjerne, 
av Ingunn Grepperud. Riktignok hadde hu ikke «frk.» i 
navnet sitt da hu kom, men med et så royalt navn som 
Filuria Morgenstjerne, syns jeg hu egentlig fortjente 
tittelen Hennes Kongelige Høyhet, men det ble litt 
voldsomt, så endte opp med frøken. Dessverre kastet 
frk. Filuria kalven sin to måneder før termin. Vi begynte 
å mjølke hu, og produksjonen lå på rundt 14 kg/døgnet. 
Da april kom ble jeg oppringt av Ann-Sofi Jensen og hu 
spurte da om jeg var villig til å levere kuer til Farmen 
Kjendis også. Innspillinga begynte 20. mai 2017, og da 
sendte jeg ned Filuria og Petra, ei NRF som skulle kalve 
på gården i Finnsvika. Filuria ble veldig godt likt blant 
deltagerne, liten, snill og rolig. I disse dager venter hu 
sin andre kalv, hu har termin 8. januar.  

Vi kjøpte tre Rødkoller fra Vestfold høsten 2016, Jørgine, 
Tova og Julia. Jørgine har vi beholdt, men Tova og Julia 
har flyttet til Erling Ek Iversen. Disse hadde en så lav 
avdrått at jeg tenkte det var bedre om de kunne gå i 
ammekubesetning, for nok mjølk til kalven har de jo. I 
bytte får vi ei anna ku, Mari, som ser ut til å produsere 
mer mjølk enn kalven trenger, dette blir stas! Vi har fem 
Rødkollekviger som skal insemineres i løpet av 2018, så 
rekrutteringa er i gang.  

I utgangspunktet fôrer vi opp alle oksekalver til slakt, og 
vanligvis klarer jeg ikke å selge ett eneste dyr (ikke til slakt 
heller, sier gubben) – kan vel nesten grense til samlemani 
når det gjelder dyr (også i følge gubben). Men uansett da, 
så har jeg klart å selge disse to kuene til Erling, der veit jeg 
de blir passa på. Det hadde vært for synd å slakte to friske 
kuer bare på grunn av at de ikke gir nok mjølk, da er det 
fint å kunne samarbeide på tvers av produksjonene.  

 

Vi har 41 dyr av gamle raser, regna smått 
og stort. Dette er (selvfølgelig) Østlandsk 
Rødkolle, Dølafe, Vestlandsk Fjordfe og 
STN. Har tenkt tanken å drive 
mjølkeproduksjon kun på gamle raser, 
men jeg vil nok påstå at jeg er litt over 
snittet interessert i ku, og ser det vakre i 
hvert individ – uansett rase! 
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Fagdag ammeku – norske landraser, Dokka 7. oktober 2017

ølafelaget inviterte til fagdag for de som har 
ammeku som produksjon på de bevaringsverdige 
norske storferasene. Et kjempeflott tiltak for de 

som har satset på å produsere kjøtt på disse rasene. 
Undertegnede møtte Gunhild og Erling på Roa og så kjørte 
vi sammen oppover til Dokka. Ved fremmøte ble det 
servert smørbrød og kaffe/mineralvann. Den første vi traff 
på var vår kasserer Hans Ingvald som var med og hjalp til. 
Hans Ingvald bor bare noen meter unna forsamlingslokalet 
Klinkenberghaugen. Etter inntak av mat, kaffe og frukt 
ønsket Einar Moslett oss velkomne. 

ørst ut med sin historie og driftsopplegg, var Sølvi 
Westvang og Roar Skirbekk fra Engemoen Dølafe på 
Elverum. De startet med å fortelle om gården og 

deres bakgrunn. På Engemoen var det lenge siden sist det 
var drevet med ku, det hadde vært kornproduksjon i flere 
år, men da jorda egner seg bedre til grasproduksjon, 
startet de opp med Dølafe for 6 år siden. I dag er de aktive 
i avl på rasen, som er en av de gamle rasene som er kritisk 
utryddingstruet.  

Sølvi jobber innen kultur, og er kulturrådgiver for unge 
kunstnere. Roar har agronomutdannelse, og jobber som 
revisor. Deres produksjon består av grasfôret Dølafe som 
de selger kjøtt og skinn fra. De forteller at dyrene blir levert 
til Nortura, for leieslakting. Videre i prosessen blir 
skrottene hentet på Nortura og levert på en 
nedskjæringsbedrift, som jeg tror het Stang. Der blir det 
mørnet og nedskjært, deretter pakket i varierte 
kjøttstykker i 10 kilos kartonger som blir levert ut til 
kunder. Alt er forhåndsbestilt, så produktene blir kjørt 
direkte ut fra nedskjæringsbedriften. Den største 
utfordringen er logistikk og kjølelager. 

De startet med salg av kjøtt fra Dølafe for to år siden som 
et prøveprosjekt, med Facebook som eneste 
markedsføringskanal. Salget går til privatpersoner og 

etterspørselen har tatt av, derfor de har investert i nytt 
fjøs. Det nye fjøset har talle på liggeplass og skrapeareal 
ved matplassen. Ellers går kuene og kalvene på beite om 
sommeren. Kalvingene har de i mars/april. De fôrer opp 
alle kalvene, oksene blir fôret opp til de er ca 1 år, og blir 
da slaktet. De gjør seg stadig nye erfaringer i 
produksjonen, og har startet å fôre litt kraftfôr på oksene, 
1 kg pr dag fra de settes på grasfôring. De har erfart at de 
kan øke slaktevekten pr okse med opptil 50 kg ved å gi et 
lite tilskudd med kraftfôr. 

Fordelen med å pakke, distribuere og selge eget kjøtt er å 
kunne ta ut en merpris i markedet, kontra selge kjøttet til 
Nortura – oppnå dårligste slakteklasse og kanskje et fett-
trekk. Rasen er liten, nøysom og kan klare seg på knappe 
ressurser, og den vokser ikke fort. Dette gir som kjent en 
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Foto: Engemoen Dølafe 

Foto: Engemoen Dølafe 
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fin struktur på musklene i dyret og en fettmarmorering 
som gir god smakelighet. Kjøttet fra disse gamle rasene er 
blitt meget ettertraktet, og forskning viser at forholdet 
mellom omega 3 og omega 6 er mer gunstig og sunnere på 
kjøtt fra de bevaringsverdige rasene. 

Sølvi og Roars erfaringer er at de kan forsvare denne ekstra 
jobben med å omsette selv, kontra selge til Nortura, ved å 
sitte igjen med ca 90 - 100 kr pr kg solgt kjøtt. Dette syntes 
de er meningsfullt og samtidig er de med på å bevare den 
gamle rasen i en moderne produksjon. Deres produksjon er 
nå basert på 15 kuer og påsett av alle kalver. Oksene fôres 
frem og slaktes rundt ett år gamle. De har også en ressurs i 
beiting på setra, noe som pr dags dato ikke benyttes på 
grunn av dette er i ulvesona, og det vet vi alle hvilke 
utfordringer medbærer. 

este aktør på programmet var Brandvoll Fjellgard 
ved Arne Smøttebråten fra Hemsedal, som driver 
ammekuproduksjon på Telemarksfe og Dølafe. De 

omsetter kjøttet selv, har også mange vinterfôra sau. De 
markedsfører seg også via Facebook. På våren arrangerer 
de åpen gård, hvor publikum kan komme og se på dyra og 
delta i forskjellige aktiviteter. 

Arne forteller at historia er viktigst. Det gjelder å bygge opp 
ei historie bak gården, dyra, produksjonsformen og 
driftsopplegget. Det er et ønske om å fôre annerledes og 
utnytte utmarka mer og bedre, drive en mer ekstensiv 
drift. De har også noe samme opplegg som Engemoen. De 
har nisjeavtale med slakteriet, og avtale med en liten 
kjøttbedrift som foretar nedskjæring og oppdeling av 
kjøttet. Brandvoll Fjellgard står også for salg og utlevering 
av kjøttet. 

Hvorfor gamle kuraser? 
• for å bidra til å ta vare på de bevaringsverdige rasene 
• lettere å bygge opp ei historie rundt produktet 
• kjempegod kvalitet og sunnere kjøtt 
• god økonomi 
• trend i markedet med grasfôret kjøtt 
• god betalingsevne/vilje blant kunder (restauranter og 

private) 
Erfaringer med gamle kuraser 
• enormt gode beitedyr 
• perfekt for produksjon med lite eller ingen kraftfôr 

tildeling 
• gode mordyr 
• god tilvekst på kalver 

• lite vedlikeholdsfôr 
• spennende å selge egne produkter og treffe kundene 
• mange trivelige folk i raselagene for de 

bevaringsverdige kurasene 

Arne forteller videre at et slikt driftsopplegg ikke passer 
for alle. Det er ikke alle som ønsker å stå på for å selge 
ferdige produkt. For å ha et brukbart utbytte og god 
økonomi av dette så må man selge alt som nisjeprodukter. 
Det er en del merarbeid. Alternativet er å selge kjøttet via 
URFE AS. 

Driftsopplegget til Arne er at kuene går med okse og blir 
paret fra mai og ca to runder på brunsten. Kalving blir da i 
februar/mars for å utnytte utmarksbeite så mye som 
mulig. Dyrene beiter på Hemsedalsfjellet. Her har de erfart 
at kastrering av okser gir for dårlig tilvekst, en utfordring 
når vi vet at dyra blir meget tidlige kjønnsmodne. 
Oksekalvene blir derfor slaktet etter en så lang som mulig 
beiteperiode ute. Deres opplegg er å la dyrene gå ute så 
lenge som mulig på høsten, gjerne til ca 1. november, for å 
tilnærme en meget god dyrevelferd. 

en tredje som skulle fortelle om sitt driftsopplegg, 
var vår egen nestleder Gunhild Dangstorp fra 
Varteig i Østfold. Sammen med mannen Bent og 

døtrene Anna og Astrid, driver de med ammeku av 
Østlandsk Rødkolle på gården Snoppestad. Produksjonen 
er økologisk og grasfôret kjøtt fra Østlandsk Rødkolle. 
Gunhild fortalte sin historie om hvorfor hun ble engasjert i 
rasen, og hvorfor de valgte å satse på akkurat ØR. Hun 
fortalt litt om rasen først, og at det i 1986 kun var igjen 10 
registrerte mordyr, og at den til 2017 har økt til 356 
mordyr. Gunhild er fjøsmester på Kalnes videregående 
skole, og de har noen rødkoller i mjølkeproduksjonen. På 
2000 tallet var det to bevaringsbesetninger for Østlandsk 
Rødkolle, i tillegg til Kalnes var det Jønsberg. Vår tidligere 
leder og forkjemper for å bevare de gamle norske 
kurasene, Olav Sunde, var fjøsmester på Jønsberg, og han, 
ifølge Gunhild, truet henne med inn i styret for Laget for 
Østlandsk Rødkolle. 

Gunhild og Bent startet selv med ØR i 2010, og har bygd 
opp den største besetningen av ØR per dags dato. Nytt 
fjøs stod ferdig høsten 2016, ca 150 dyr med smått og 
stort, ca 60 mordyr. De selger også alt kjøttet selv, og 
oppsummert med de andre foredragsholderne, så møter 
de de samme utfordringer i omsetningen av kjøttet. Alt 
kjøttet som omsettes er 100% grasfôret, og gir en grei 
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økonomi ved direktesalg til kunder. 

 

Gunhild poengterer også den gode kvaliteten på dette 
kjøttet, noe som også merkes på etterspørselen. Kundene 
vil høre om dyrevelferd, kalver som går og dier av mora til 
de er store nok å til å avvennes, og at det kun er fôret på 
lokale ressurser – altså planter og gras som er vokst uten 
noen form for bruk av kunstgjødsel eller sprøytemidler. Det 
som har vært viktig for dem å sette fokus på ved å velge 
deres driftsopplegg er: 
• sterkt faglig miljø 
• nye arealer tatt i bruk, arealer som ikke har vært 

benytta på mange år (beite) 
• gode resultater 
• mulighet for utvidelse av drift 
• stort fokus på gamle raser 
• innkjøp av dyr  
• positivt for lokalmiljøet  

 

De har vært med på å starte Guldkolla og er en av 
medlemmene der. Guldkolla er merkevare for kjøtt av 
Østlandsk Rødkolle som er 100% grasfôret, og en bedrift 
for markedsføring og salg av dette kjøttet. 

tter pausen var det Solveig Bjørnholt fra 
Storfekjøttkontrollen som fortalte om virksomheten 
og mulighetene. Storfekjøttkontrollen er en 

landsomfattende husdyrkontroll for kjøttproduksjon på 
storfe, og er åpen for alle storfeprodusenter i Norge. 
Medlemskapet organiseres gjennom slakteriene. Animalia 
har den sentrale administrasjonen, med ansvar for drift og 
utvikling av den sentrale databasen. Animalia har også 
ansvar for utvikling av registrerings- og 
rapporteringsverktøyet for medlemmer og rådgivere. 

Storfekjøttkontrollens formål: 
• Storfekjøttkontrollen er et medlemsbasert 

styringsverktøy for storfekjøttprodusenter. Ajourført 
og fullstendig utfylt vil Storfekjøttkontrollen 
tilfredsstille “forskrift om sporbarhet og merking av 
storfe og storfekjøtt mv”, samt matkjede-
informasjonskrav i “forskrift om særlige hygieneregler 
for næringsmidler av animalsk opprinnelse 
(animaliehygieneforskriften)”. 

På bakgrunn av hendelser registrert i besetningen skal 
Storfekjøttkontrollen: 
• Skaffe det enkelte medlem informasjon og 

dokumentasjon om egen budskap som grunnlag for 
planlegging, styring og kvalitetssikring av 
produksjonen. 

• Gi grunnlag for landsomfattende avlsarbeid på storfe. 
• Gi nødvendig informasjon til forebyggende 

helsearbeid og sjukdoms bekjempelse. 
• Skaffe dokumentasjon ved livdyrsalg. 
• Gi nødvendige opplysninger for generell rådgivning, 

informasjon, forskning, statistikk og prognoser. 
• Være en del av de tiltak som skal skape ett aktivt og 

levende produksjonsmiljø. 
Dette er noen av punktene, det ble også en del spørsmål i 
forhold til paringslister, for i storfekjøttkontrollen (SKK) 
kan du kjøre dine egne paringslister. Men det forutsetter 
at individene som det skal kjøres paringsliste mot er 
registrert med alle opplysninger i SKK. Det vil si at hvis du 
har lagt inn alle opplysninger i SKK, om oksen og den er 
registrert der med alle opplysninger (individnr), vil du 
kunne kjøre paringsliste mot din besetning for å finne ut 
om den er brukbar. Hvis oksen er registrert i Kukontrollen, 
går ikke disse opplysningene inn i databasen til SKK. Det 
ble en diskusjon rundt dette, og i forhold til Kuregistret på 
Genressurssentret så går ikke SKK opplysninger om 
endringer og registreringer opp mot det registret 
automatisk, fordi disse er ikke koblet opp mot hverandre – 
noe som bør gjøres. Nina var der og så nok at dette var ett 
stort behov og nødvendighet i forhold til den 
ressurskapasiteten Genressurssentret har per dags dato. 
Et informativt og meget nyttig foredrag for 
ammekuprodusenter. 
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este innslag var om tilskudd til ammeku av 
bevaringsverdige kuraser, av Thomas S. Brudalen.  
 

• Grunntilskudd ammeku: 3.900,- pr ku opp til 50 kuer, 
over dette 784,- pr ku. 

• Tilskudd til bevaringsverdige raser: 2.900,- pr ku og 
opptil 2 avlsokser på minimum ett år pr rase søkeren 
har.  

• Tilskudd til spesialisert kjøttproduksjon: 3.050,- pr ku 
opptil 40 kuer, besetninger på over 40 kuer får 
driftstilskudd på 122.000,-. Med ku som gir rett til 
tilskudd er ment hudyr som har kalvet innen de siste 
18 mnd med telledato for tilskudd. 

• Tilskudd til beite er kr 434,- pr storfe. Det er krav om 
minimum beitetid på 16 uker i sone 1 - 4 og 12 uker i 
sone 5 og oppover. Tilskudd til utmarksbeite er 434,- pr 
storfe med krav om 5 ukers beitetid. 

ist på programmet var Nina Hovden Sæther som er 
direktør ved Norsk Genressurssenter. Nina fortalte om 
historia til de bevaringsverdige kurasene, utvikling og 

det arbeidet de gjør ved å forvalte genressursene på husdyr. 
Det ble en del spørsmål til forvaltninga og utviklinga som 
har skjedd fra hun startet registreringa og frem til i dag. 

Det ble tid til et gårdsbesøk hos Thomas S. Brudalen, hvor vi 
så på hans flotte Dølafebesetning i nydelige omgivelser i 
høstsol. Tilbake på Klinkenberghaugen ble det servert en 
nydelig kalvesteik av Dølafe og dessert.  

Oppsummert var det et meget bra seminar med god 
deltagelse. Tusen takk til Dølafelaget for en inspirasjonsrik 
og flott dag! 

∼ Hilsen Erik Skretteberg ∼ 
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Sprudlende rødkolle-entusiaster på fagdagen på Dokka. 
Fra venstre: Tomas Arnheim, Gunhild Dangstorp, Erik Skretteberg, Per Åge Sterner, Kjell Myhrer, Marita Ask, Erling Ek Iversen og Hans Ingvald 
Bjerke. 
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Her er en artikkel om Rødkollas historie i USA, Australia og Sør-Afrika, skrevet av Kjell Myhrer.   

Rødkollas historie i USA, Australia og Sør-Afrika 
Rødkolle ble først importert til USA, fra England, i 1873 av 
G.F. Tabor i New York, og mellom 1873 og 1900 reiste 
rundt 300 rødkoller samme vei. Det er fra disse dyra at 
rasen i USA utviklet seg. 

Rødkolla sto imot en storfedepresjon i USA på 1890-
tallet, da etterspørselen etter disse faktisk vokste. I løpet 
av 1920-tallet ble mer enn 6.000 dyr registrert årlig. 
Under den neste depresjonen på 30-tallet gikk 
registreringene ned til 1.100 i 1937, for så å øke igjen til 
omtrent 5.000 på 1950-tallet. I løpet av 1950-tallet og 
1960-tallet gikk rasen gjennom en overgangsperiode – fra 
å være en kombinasjonsrase til i 1972 å bli definert som 
en ren kjøttrase.  

Rødkolla lever i USA som kjøttfe i beste velgående i dag 
på mange amerikanske familiegårder, og flere av disse har 
vært trofaste mot rasen i 4 og 5 generasjoner. 
Hovedtrykket av rødkolle er konsentrert i Midtvesten, 
men også besetninger i statene Pennsylvania, North 
Carolina og Washington. Det er nå en fornyet interesse 
for rasen, både som kulturarv og som en rase som kan 
produsere kvalitetskjøtt på kun gress, veldig likt det vi 
opplever i Norge.

 

I Australia og Sør-Afrika er historien mye det samme. 
Engelskmenn tok med seg de gode dyra vi kjenner og 
klarte å skape entusiasme for rødkolla på nye kontinenter. 
Australierne bruker rødkolla som kjøttrase, og skryter av 
de samme gode egenskapene til å utnytte marginale 
ressurser, og omskape dette til verdifulle slakt av 
velsmakende kjøtt. Rødkolle-lignende kyr ble importert 
hit i starten på 1800-tallet, men stambok ble ikke 
opprettet før 1921. 

I Sør-Afrika ble stamboka også opprettet i 1921, og her 
markedsføres rasen som kombinasjonsrase. Et poeng som 
brukes er at i førstekrysninger med både melke- og 
kjøttraser, vil man få kyr med forbedret melkeproduksjon 
og stor andel kollet avkom (95 - 100 %). Tallet avlsdyr var 
nede på ca 1.000 stk i 1996, men har økt i årene etterpå, 

og mange bønder i Sør-Afrika ser at produksjon med 
de hardføre og nøysomme rødkollene passer bedre til 
de naturgitte forholdene i landet, sammenlignet med 
de kontinentale kjøttrasene. De nevner også at den 
røde fargen gir dyr med bedre tåleevne for sterk sol og 
mindre fare for øyesykdommer enn rasene med hvite 
hoder.

 

Av rødkollene som går i melkeproduksjon i Sør-Afrika 
er gjennomsnittlig årsproduksjon på 4.101 kg mot 
6.654 kg for gjennomsnittet av alle registrerte 
melkekyr.  

Kjøttilveksten for rødkolla oppgis til å være over 
gjennomsnittet for kjøttferasene i årene 1996 – 2010, 
og gir god økonomi på grunn av førstekalving ved 
gjennomsnittlig 28,7 mnd mot et gjennomsnitt på 33,2 
for de andre rasene. Forskjellen er utjevnet i de siste 
årene for statistikken, årsaken til dette er ikke oppgitt. 

Altså, vi er ikke alene her i nord om å være 
entusiastiske for rødkolla. Hva med en fagtur ...? 
 
Kilder: 
www.americanredpolls.com 
www.redpoll.org.au 
www.redpollsa.co.za 
 
 
 

American Red Polls 

Australian Red Polls 

South African Red Polls 

http://www.americanredpolls.com/
http://www.redpoll.org.au/
http://www.redpollsa.co.za/
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Sunniva Berg går på voksenagronomkurs på Kalnes VGS. Hun synger i band, og de har laget en plate med gamle ku- og 
gjetersanger. Her er en liten presentasjon av hennes musikk: 

KLC (KuLokkCall) 
KLC kombinerer tradisjonsmusikk fra Østfold med elementer fra 
jazz og rock. 

I 2015 kom debutalbumet Kvinnfolk på plateselskapet Ta:lik. På 
nyåret slippes plate nummer to - tittelen for kommende album 
er Farvel Odel og Ære.  Ei plate med låter hentet fra 
Østfoldtradisjonen, samt nyskrevne. Plata har et røffere uttrykk 
enn debutalbumet, med et større nærvær av rock. KLC er et 
mektig liveband med en egen sound.  

Den 1. desember 2017 slapp de singelen, Så lang er nå vinteren. 
Dette er KLC sin tolkning av den tradisjonelle sangen 
Gjeterjentens sang. Teksten er skrevet av Hanna Winsnes og 
melodien er trad.  Sangen er en vakker skildring av budeias slit 
gjennom den harde, kalde vinteren og hennes omsorg for kua. I 
et av versene trøster hun kua:  

«Så sørg ikke kua mi for vinterens dager. 
Vår herre han sender nok våren tilbake. 
Sørpe og fôr vil jeg gi deg på båsen, 
til vårsola skinner igjen over åsen.» 

Bandet består av: 
Sunniva Berg på vokal, André Kristoffersen på tangenter, Terje Støldal på el-bass og Eivind Kløverød på perkusjon. 
Produsent er Georg Storhaug. 
Facebook: www.facebook.com/kulokkcall 

 
  

Platecoveret viser mormoren til Sunniva, Kate Playm. 

Sunnivas morfar Martin Molteberg var gårdbruker i Skjeberg på gården Vik som ligger rett ved Skjeberg kirke. 
Han var stolt melkebonde med Østlandsk Rødkolle som besetning.  
Morfaren var ikke glad i det hvite på rødkollene, og hadde bestemt seg for å slakte en kalv med hvitt hode fordi den lignet på NRF, men 
moren til Sunniva satt og holdt rundt kalven – så den ble ikke slaktet allikevel. 
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Sommertur 27. – 29. juli 2018 

Vi i Laget for Østlandsk Rødkolle har i år igjen gleden av å invitere våre medlemmer, og andre interesserte, med 
på sommertur. Ferden går i år over grensen, til Gøteborg og Halmstad/Båstad i Sverige. 
Vi reiser vi til Halmstad hvor vi skal bo to netter på Clarion Collection Hotell Norre Park, som ligger i Halmstad 
sentrum. 

Lørdag er planen å besøke Lindegrens som driver med Rødkoller og Fjällko. De har utviklet gården til å bli en 
bedrift med gårdsbutikk, kurs og opplevelser basert på gårdsdriften. 

 
http://www.lindegrens.se/ 

Vi prøver også å rekke et besøk på Wapnø Gård, de driver en stor gård med melk og kjøtt, hvor både oppfôring, 
slakt, foredling og salg foregår på gården.  

 

 
 
 

 
Vi har satt av godt med tid til sosialt samvær, og rom for spontane stopp underveis. 

Hold av helgen og bli med på tur! Mer info kommer senere!
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Over: Rødkoller i nydelig vintersol på Snoppestad Gård. 
Under og til høyre: Rødkoller hos Skretteberg. 

 

 

Håper alle kan bidra 
med å sende inn 
bilder av dyra, slik at 
vi kan trykke 
innsendte bilder her i 
Kolla. Ta gjerne med 
navn og avstamning. 
Sendes 
tonjeaas@icloud.com 
 

mailto:tonjeaas@icloud.com
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Medieomtale av Østlandsk Rødkolle 
Sist nummer av Kolla hadde vi et stykke om 
mediaomtalen rasen og vår har hatt i det siste. Den 
21. september var det duket for nok et innslag, 
både om Østlandsk Rødkolle og vår egen Erling Ek 
Iversen, i Moss Avis. Han kapret like godt hele 
forsida og dobbeltside inni avisen med mange flotte 
bilder! I artikkelen står det både om 
bevaringsarbeidet av rasen vår, og om Guldkolla. 

 

I Romerikes Blad var det 3. 
oktober innslag om Glittre 
Gård i Nittedal, hvor Kjell 
Myhrer og Tomas Arnheim 
selger kjøtt direkte fra 
gården. Denne gangen var 
det mest bilder av de fine 
geitene deres, men 
rødkollene er også nevnt. 

Veldig artig at det er så 
mange flinke Rødkolle-folk 
som stikker seg fram og 
promoterer rasen vår!  
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Minneliste for fjøsrøktere 
Av distriktsveterinær Roger Jurtappen, Brumunddalen 

Tiden er nå inne til å få buskapen på beite, men 
tell besetningen på båsen før den slippes ut. 

Dreier det seg om en rødkollebesetning, anbefales 
å telle benene først, og så dividere med seksten og 

multiplisere med fire. 
Går ikke regnestykket opp og De må låne, har 

De en kalkun i fjøset! 
Denne kan ikke melkes, men passer utmerket til 

plumpudding og sherry. 
Kjell Aukrust 
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Begge bildene på siden er fra Gunhild Dangstorp 
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Til høyre: Rødkoller på 
Snoppestad Gård. 

Under: Guldkolla i full innsats 
inder Bondens Marked. 
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Over: Stjerna, gamlekua til Gunhild og Bengt Dangstorp, de 
fikk henne som kvige i 2010. 

Til venstre: Rødlin til Torill Olsen. 

Under: Jentene til Erling Ek Iversen. 
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Annonseringer 
 

 
 
Til alle medlemmer av Rødkollelaget. 
Ønsker dere alle en riktig  
GOD JUL og et flott NYTT ÅR! 
Jeg ser frem til Kolla, og syns det er et 
kjempefint blad. Fortsett med det gode blad-
arbeidet dere gjør! 

Hilsen fra Torill Olsen, Brumunddal. 

 

Guldkolla SA 
Guldkolla SA består av seks produsenter som alle 
driver med Østlandsk Rødkolle. De selger kjøtt fra 
Østlandsk Rødkolle som er 100% grasfôret. Ku og kalv 
går sammen hele dieperioden, og de har tilgang til 
mye utegang. Gårdene som driver Guldkolla er: 
Glenne, Løkka, Ørmen, Snoppestad, Bøe-Lille og 
Stenerud Gård – alle beliggende i Østfold. Les mer om 
Guldkolla på Facebook. 
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ØNSKER DU Å STILLE KU PÅ DYRSKU’N 2018? 
Som tidligere nevnt, kreves det at man er såkalt grønn besetning for å ha med dyr Dyrsku’n. Grønn 
besetning blir man om man tester negativt på BRSV og BCoV. Vi håper at så mange som mulig tar seg 
bryderiet med å ta slike blodprøver i vinter, slik at vi kan stille med de flotte kuene våre til høsten 
igjen! 

Laget for Østlandsk Rødkolle leier hytte som er forbeholdt medlemmene, det er en gylden anledning 
til å bli bedre kjent og få en fin sosial ramme rundt turen. 

Setter inn noen bilder fra «gjengen» i høst. 
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Med dette flotte fotoet av Torill Olsen og kua 
167 Granhild (tilhørende Kristian Skretteberg) 
fra Dyrsku’n 2016, ønsker vi i styret dere alle en 
fredfull jul og et riktig godt nytt år!  
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