


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Forside:  Høst i Eggedal.  Foto: Hege Kjernaas  
Baksiden:  Morgenbad på fjellet.  Foto: Elin Bergerud 

 

Rettelse forsidebilde fra forrige Kolla.  

Foto: Guro Dragsund 

 

Leder:  
Gunhild Dangstorp 
Varteig 
416 40 885 
gunhildda@viken.no 

Nestleder: 
Hege Kjernaas 
Eggedal 
456 08 407 
hege.kj@hotmail.com 

Kasserer: 
Tonje Aas 
Maura 
916 16 627 
tonjeaas@icloud.com 

Sekretær: 
Kristin Elvatun 
Eggedal 
92 00 458 
kristin@nerum.no 

Styremedlem:  
Kristian Skretteberg 
Vikersund 
971 02 566 
kristian.skretteberg@hotmail.no 

Styremedlem: 
Elin Bergerud 
Ås 
911 21 962 
Elin_nborge@.com 

Varamedlem: 
Freddy Edvardsen 
Sperrebotn 
fredv@live.no 

Avlsutvalg: 
Elin Bergerud 
Ås 
Elin_nborge@.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.rødkollelaget.no 
FB: Østlandsk Rødkolle, norske og svenske 
Org.nr.: 998009952 
Bank: 0539.08.08617   
IBAN: NO800539080617 (DNBANOKK) 

 
 

Styret i Laget for  
Østlandsk Rødkolle: 

VIL DU BLI MEDLEM OG STØTTE VÅRT ARBEID I 

BEVARINGEN AV ØSTLANDSK RØDKOLLE? 

MEDLEMSKONTINGENT: 

500,- FOR ENKELTMEDLEM 

700,- FOR FAMILIE / SKOLER / INSTITUSJONER 

Bankkonto: 0539.08.08617 

LIVDYRKONTAKT: 

Annonsering av livdyr er en gratis medlemstjeneste i 

laget. Handel og oppgjør er en sak mellom kjøper og 

selger. Avlsutvalget anbefaler helseattest ved 

omsetning av dyr. 

Kontakt: 
Tonje Aas    tlf: 916 16 627 

mailto:hege.kj@hotmail.co
mailto:tonjeaas@icloud.com
mailto:kristin@nerum.no


Hei alle gode medlemmer i laget 

 

Så er høsten nok en gang over oss, og jeg håper dere 

alle har litt roligere dager. 

Det har vært et år med variable avlinger, og store 

lokale forskjeller, men jeg har inntrykk av at de fleste 

på Østlandet har fått sikra bra med for til vinteren. 

Det er alltid mye triveligere å gå vinteren i møte uten 

bekymringer for om en har nok mat til dyra gjennom 

vinteren. 

Det er ganske tøft å være bonde om dagen, og med 

de voldsomme kostnadsøkningene vi har fått så er det 

ekstra viktig å ta vare på de dyra vi har. 

Mange velger å redusere noe på besetningene sine. 

Da kan det være fristende å velge bort de dyra en 

føler bidrar minst, men jeg håper at dette ikke fører til 

at flere rødkoller enn normalt meldes på slakt.  Vi har 

hatt god vekst i antallet mordyr hvert år de siste 10-15 

åra og dette må fortsette! 

Vi har mange flere besetninger med rødkoller, enn det 

vi har medlemmer i laget. Kjenner du noen som du 

tenker burde være medlem i laget, så tips de gjerne 

om oss. 

Når vi snakker om medlemmer, så håper jeg at mange 

kan prioritere å komme på årsmøtet vårt siste helgen i 

januar. Se eget innlegg. 

Det er på årsmøtet dere som medlemmer har 

mulighet til å komme med innspill på alt fra hva vi bør 

jobbe med i laget - til innspill til 

jordbruksforhandlingene. Vi har det alltid veldig 

hyggelig på disse møtene, og vi ønsker oss at vi får se 

flere av dere der.       

Vi har dette året jobba med å få inn minst 2 

seminokser til Geno, noe som ser ut til å ordne seg. 

Dette er ekstra gledelig siden vi ikke fikk inn noen 

okser i 2021. 

På Kalnesdagen 7.mai lagde vi en mini utstilling med 

rødkoller og andre bevaringsverdige dyr som finnes på 

skolen. Rødkollekuene og kalvene fikk mye 

oppmerksomhet, og med ca 10.000 besøkende så var 

det nok en del som gikk hjem med mer kunnskap om 

de flotte kuene og bevaringsarbeidet, enn det de 

hadde når de kom. 

 

 

 

 

Det har blitt formidla en del gårdsokser både for salg 

og leie gjennom laget. Laget har ikke dette som en av 

sine oppgaver, men vi hjelper gjerne til med å sette 

folk i kontakt med hverandre. 

Vi var også til stede på Dyrskun hvor vi hadde det 

sosialt på hytta om kvelden, og var på stand for å 

promotere de bevaringsverdige storferasene på 

dagen. 

Nå skal vi planlegge for et godt årsmøte fram til jul, så 

satser vi på at 2023 blir et år av «de gamle gode» hvor 

vi har fullt trøkk og kan jobbe for bedre vilkår både for 

bonden og kua vår. 

 

 
 

 

Ha en fortsatt fin høst og førjulstid. 

  

 

Hilsen Gunhild 

 

 



På beite i de dype skoger 
Tekst og foto av Erlend Christoffersen 

 

Dypt inne skogene tilhørende et gammelt Finnetorp på 

Finnskogen beiter en liten gjeng østlandsk rødkoller og 

et par dølafe. Kuene ser ut til å stortrives med det 

skogen har å tilby. Til tross for at de også har tilgang til 

innmarksbeite tilbringer de mesteparten av tiden i 

skogen. Oftest har de et daglig besøk til gården for å 

slikke litt saltstein, kjøle seg ned i fjøset på de aller 

varmeste sommerdagene, og (som vi liker å tro) for å 

hilse på sine tobeinte venner.  

 

Disse tobeinte vennene er, i tillegg til tekstforfatter, 

Karen Sollihaug, Martin Osvold, Zoe Aaholm og to 

skolebarn. Vi driver sammen gården Bekkola. Ved å 

være flere blir gården igjen en sosial arbeidsplass, slik 

det var før i tiden med mange folk på hvert bruk.  

 

 

Øverst til venstre skimtes noen av kuene og kalvene 

som har tatt turen ned fra skogen for å beite litt 

ettervekst i enga 

 

 

Selvforsynt 

I tillegg til kuene finns det griser, høner, kaniner. Vi har 

hester på sommerbeite og grønnsakshagen vår er i 

konstant utvikling. Målet er å være selvforsynt med 

mat både til mennesker og dyr. Det er blitt høstet 

rundball fra gårdens 200 mål med grønne enger, som 

er blir kuenes matpakker utover vinteren.  

 

 

 
 

 

Et lite område ble hesjet på gamlemåten. Slik at 

kaninene som er litt mer kresne i kosten enn kuene, 

også har rikelig med fôr til vinters. I potetkjelleren 

ligger store mengder potet, rotgrønnsaker og annet 

snacks fra kjøkkenhagen som skal hjelper oss gjennom 

de neste kalde månedene.  

 

Siden ingen av oss har noe særlig erfaring fra 

landbruket er målet vårt å bli eksponert for så mye 

som mulig, og å lære fra de beste. Vi forsøker å 

tilknytte oss eksperter fra hele Norge i forskjellige 

fagfelt. I tillegg har vi fått mye god hjelp lokalt fra 

naboer og andre bønder i området. Som alle synes det 

er hyggelig å se dyr tilbake på den gamle Finnegården.  

 

 

Gammel rase  

På Finnskogen er alle våre fire rovdyr 

godt representert, og det er tøffe 

vintre. Vi ønsket oss derfor dyr som er 

best mulig rustet til å leve her oppe. Vi 

peilet oss tidlig inn på gamle norske 

landraser av storfe. Det føltes naturlig å 

velge de med tilknytning til Innlandet; 

østlandsk rødkolle og dølafe. 

Nyankomne dølafe introduseres til flokken  

 

Til sammen har vi gått til innkjøp av ti dyr fra  

ammekubesetninger, majoriteten rødkolle. De går godt 

sammen. Dølafe-kvigene som ankom sist og er yngst, 

må nok finne seg i å være nederst på rangstigen.  

 



 

I høst kalvet rødkollene. Med unntak av ei ku, valgte 

alle å kalve i skogen. En god lærdom til neste år er å 

stenge de inne i luftegården i kalvingsperioden for å 

forhåpentligvis få tammere kalver. Selv om vi besøkte 

kalvene i skogen hver dag for å venne de til oss, er de 

ganske ville, noe som gjør håndtering utfordrende. Vi 

ønsker gjerne tips fra Kollas lesere om hvordan vi kan 

tilby våre fe med rikelig frihet og samtidig oppnå 

tamme, håndterbare dyr?  

 

Stjernulf, 1 dag gammel, født på skogsbeite 

 

 

Nofence  

Kuene er alle utstyrt med Nofence-klaver, virtuelle 

gjerder som bruker lydsignal for å vise dyra hvor 

grensen går. Dette systemet har fungert bra for oss og 

vi er overbevist om at dette er fremtiden, både for 

bedre dyrevelferd og bedre utnyttelse av 

beiteressursene.  

 

Tekstforfatter ble så overbevist om 

Nofence produktet at det endte med 

både investering og ansettelse som 

markedsføringssjef på deltid.  

Selv om målet på sikt er at alle som 

jobber på gården skal livnærer seg 

fra aktivitetene her.   

 

 

 

 

 

 

 

Melkeprodukter 

I høst har vi kjøpt to østlandske rødkoller fra 

melkekubesetning. Det går mye melk og 

melkeprodukter i vår husholdning, så når vi begynte å 

bestille Rørossmør i 25kg-blokker skjønte vi at vi må ta 

affære om vi skal leve opp til selvforsyningsvisjonen 

vår. Forhåpentligvis blir det overskudd til å selge 

produkter i markedet også. Grønnsaker, egg, og kjøtt 

og melkeprodukter (når den tid kommer) selges 

direkte til kunder, foreløpig gjennom eget nettverk, 

med ønsker om gårdsutsalg og nettbutikk i fremtiden. 

Hva mer fremtiden bringer er ikke godt å si, vi lærer 

noe nytt hver dag og tilpasser driften underveis.  

 

Tante Brun ypper med hønseflokken 

 

 

Følg oss gjerne på Instagram (@bekkola_finnskogen)  

- eller kom gjerne å besøk oss i de dype skoger!  

Fornøyd gjeng på skogsbeite 



Vandreutstillingen 2021 – del 2 
Vandreutstillingen ble arrangert i regi av Bufe og de forskjellige raselaga sommeren/høsten 21.  
Her følger vi opp med noen av de resterende 1.premie rødkollene.  

Dommerne var også på disse; Odd Roar Stenby, Sigbjørn Haslemo og Tore Joa.  
Denne gangen er det Tore Ruud sine kuer, Kristian Skretteberg, Gunhild og Bent Dangstorp. 

 

 

      

Navn på kua: 254 Påskelill Far: Olav fra Jønsberg MF: Eina fra O.Thon 
  
Egenskaper/ 
historikk: 

Født på gården i 2013, mor er Rødsli. Første kalv i 2015, har kalva 7 ganger totalt. 
Kalven Kvikk gikk til semin hos Geno. Ei snill og god ku som er handtam og lett å 
ha med og gjøre.  
 

Eier: Tore H. Ruud 
 

Drift: Holder til i Aurdal ved Valdres. Holder på med mjølkeproduksjon på rødkolle samt 
livdyrsalg. Gårdsdrifta er basert på aktiv beitedrift og støling. Dyra går ute fra mai 
til oktober, men blir oftest tatt inn om natta fra september.  Produserer også 
mjølk på stølen med mjølkemaskin og aggregat. Mjøla blir henta av tankbil. Har nå 
14 kyr i mjølkeproduksjon, 3 drektige kviger og 8 kalver til livdyr. Gården har vært 
i familien i lang tid og består av 160 da fulldyrka og beite, 70 da støl samt utmark.  
 

 

 
 
 
Bedømmelse: Dyp mjølkeprega ku av god type. Ørlite ujevn, men sterk rygg. Litt rett ellers 

normalt kryss. Krokhasa men parallell beinstilling. Finbygd. Godt festa bollejur, 
balanserte gode spener. 
 

Kropp og bein: 8,5 
Jur og spener:  4 

 



 

 

 

 

      

Navn på kua: 319 Rødlin Far: Salamon fra G.Lilleåsen MF: Eina fra O.Thon 
  
Egenskaper/ 
historikk: 

Rødlin er født her i 2017. Går i mjølkeproduksjon og er ei rolig og snill ku som ikke 
gjør så mye ut av seg. Mjølker bra og har siden 2017 hatt 3 kalvinger. Både Rødlin 
og Påskelill er etter Rødsli. Rødsli er via far av svensk herkomst som ble tatt inn til 
Norge ca 2000. 
 

Eier: Tore H. Ruud 
 

 
 
 
 
Bedømmelse: Stor langstrakt, normal beinbygning. Sterk rygg. Breit kryss med helling. 

Lite kuhase, god hasevinkel, tørre gode bein. Velformet traujur med 
høgt, normalt breit feste bak. Markert mittband, korrekt plasserte 
spener.  

Kropp og bein: 9,5 
Jur og spener:  4,5 

 

 

 

 



 

 

 

      

Navn på kua: 1607 Leonara Far: 6753 semin MF:  
  
Egenskaper/ 
historikk: 

1607 Leonara er født her på gården. Datter av kua 72 Mathe, som kom hit som 6 
mnd gammel kvige. Marthe ble inseminert med 6753. Dose tappet i 1986, og 
kvigekalv ble det.  
1607 gikk som ammeku i 3 år før hun havnet i roboten, snill, rolig og ei god ku. 
 

Eier: Kristian Skretteberg 
Drift: På Skretteberg består gårdsdrifta av ammeku og melkeproduksjon, samt sau. 

Har ca. 25 ammekuer, hovedsakelig Charolais. Ca. 55 melkekyr, og noen sinkuer. 
Melkekvota er på 440 tonn. Sauebesetningen består av 40 vfs av rasen norsk kvit.  
Melkekuene består hovedsakelig av NRF, samt noen holsteinkrysninger og 7 
rødkoller. Jeg bruker semin på alt, inseminere selv. Bruker også endel 
kjønnsseparert kjøttfesæd på kuer jeg ikke ønsker rekrutering etter. Noe som 
igjen forsterker økonomien i kalvesalget, godt fornøyd med det. 
Selger alt av NRF oksekalver ved vekt ca. 150 kg, samt kjøttfekrysningene. 
Rødkolleoksene blir som regel værende som mulige gårdsokseemner, og kvigene 
beholdes som mulig påsett videre. NRF kvigene blir med videre som 
rekruteringsdyr til melkeproduksjonen. Charolaiskalvene forer jeg opp selv til 
slakt eller påsett videre. 
 
 

 
 
 
Bedømmelse: Skarp, åpen ku med god rygg og nokså perfekte bein/beinstilling. Balansert jur 

med høgt/breit festa bakjur. Bidtband og feste framme er og på plussida.  
Kropp og bein: 8,5 
Jur og spener:  4,5 

 

 

 



 

 

 

      
Navn på kua: 78 Snuppa Far: gårdsokse 535 fra 

Skretteberg 
MF: gårdsokse 1001 fra 

Skuterud 
 Farfar: 44007 Pontus-semin 

 
Egenskaper/ 
historikk: 

Snuppa ble født i 2013 under litt tøffe forhold, da mora Turte fikk 
koldbrann i juret og ble veldig dårlig. Vi fora henne med flaske i noen uker, 
og etter hvert som mora kom i form igjen ble hun gradvis ren ammekalv. 
Snuppa har fått 7 kalver (de 3 siste på beite) fra 2016 og er ei ku med 
svært gode produksjonsegenskaper. Ho er litt sky, men lar seg lett 
håndtere ved behov. 
 

Eier: Gunhild og Bent Dangstorp 
 

Drift: Snoppestad ligger i Varteig i Østfold og er en slektsgård. Vi eier ca 210 da 
jord og 1200 da skog. I tillegg og leier vi ca 800 da jord i nærområdet. Vi 
har drevet gården siden 2003, men starta først opp med ku i 2010. da 
hadde det ikke vært dyr på gården sidne 1964. Vi har nå mellom 50-60 
ammekuer, hvorav ca 40 er Østlandsk Rødkolle. 
Vi driver økologisk og selger alt nesten kjøttet vi produserer selv gjennom 
selskapet vårt Guldkolla. 
 
 

 
 
 

Bedømmelse: Harmonisk, vel sammensatt kropp med rett overlinje. Korrekt kryss. Ørlite 
kuhasa ellers korrekte bein. Bolle/traukur med godt feste framme og markert 
midtband.  

Kropp og bein: 9 
Jur og spener:  4 

 

 



 

 

 

 

      
Navn på kua: 238 Villmor Far: gårdsokse fra Espen M. 

Andersen 
MF: 44525 Eina 

 
 Farfar 44006 Ruud-semin 
Egenskaper/ 
historikk: 

Villmor født 2011, ble kjøpt som kalv fra Tore Ruud. Hun har hele tiden 
utmerket seg med svært godt lynne og et flott eksteriør. Dette ble hun 
også belønnet for da hun vant Seljordprisen for beste ku i 2019. 
Fordi hun er så lett å håndtere og fin å se på, har hun vært med på mange 
slags arrangementer for å promotere rasen. 
Hun har fått 8 kalver så langt, og venter sin niende kalv nå i januar. 
  
 

Eier: Gunhild og Bent Dangstorp 
Drift:  

 

 
 
 
 

Bedømmelse: Velbygd ku med god kroppsdybde. Sterk rygg, lang. Litt rett kryss. Litt krok og 
kuhasa med litt mjuke koder. Ekstremt traujur med særs godt framfeste. 

Kropp og bein: 8 
Jur og spener:  4,5 

 



Feavl til glede og besvær  
Kåseri av Elin Bergerud 

 

Storfeavl er ikke for den utålmodige. 

Generasjonsintervallet er eviglangt. Mange tenker 

kanskje at det hele starter når kalven blir født, men 

nei; legg på ni måneder drektighet, samt ytterligere en 

god dose tid til planlegging av det enkelte individet. Vi 

snakker tre år, minst. Så kan man jo samtidig lure på 

hvorfor dette tidkrevende prosjektet for noen blir en 

lidenskap – eller i noen tilfeller lidelse?  

Undertegnede går nok inn i sistnevnte kategori. Men 

det er heldigvis ikke smertefullt. Tvert imot. Interessen 

for avl er et slags indre thorium som setter hjernen i 

flyt i enhver trettende situasjon. Under eksamen har 

jeg sittet og tegnet kommende kalver på notatarket 

mitt.  

I forhandlinger med staten og Leif Forsell har jeg latet 

som om jeg tok notater til landbrukets dataflyt, mens 

jeg i all stillhet satt og skreiv liste over forventa avkom. 

Har jeg hatt en dårlig dag, eller får jeg bare ikke sove, 

er veien kort inn på storfekjøttkontrollen på mobilen 

for å bare se på hvilke kombinasjoner jeg venter til 

neste kalving. Det fungerer som en slags rus for 

hjernen – passe oppkvikkende og samtidig passe 

avslappende. 

 

 

Men nok om det. Favoritten min har alltid vært 

seminoksen 44017 Per Andreas. Ikke PerAndreas, ikke 

Per-Andreas, men Per Andreas. Dette sjekket jeg 

nemlig opp med oppdretter for å ha på det tørre, da 

flere skrivemåter av navnet har blitt benyttet. Per 

Andreas har et flott, kjøttsatt eksteriør. Han har et 

harmonisk blikk. (Etter årevis med nitidig studering av 

Genos oksekatalog, kan jeg nemlig fastslå at det er en 

viss korrelasjon mellom blikket til oksen og lynnet. 

Harmonisk blikk på bildet gir stor grad av sannsynlighet 

for høy score på egenskapen lynne). Og så har han den 

flotte, bronseaktige fargen som jeg liker så godt. Jeg 

bestemte meg derfor tidlig for å spesialbestille doser 

fra nettopp denne oksen. Men når du skal 

spesialbestille doser fra Geno og du i tillegg er 

urutinert på det, så kan du legge til et ekstra år på 

tidsramma oppgitt over. Ting. Tar. Tid.  

 

Så hadde jeg ei favorittkvige som jeg hadde utpekt som 

den heldige vinner. Hun måtte insemineres i løpet av 

sommeren, slik at hun kalvet til rett tid – hun skulle 

nemlig bli en del av det nye melkeprosjektet mitt. Jeg 

hadde avklart med det lokale veterinærkontoret at 

dem faktisk hadde mottatt dosene mine. Hvilken dunk 

dem var på, hvem jeg skulle spørre etter når jeg ringte 

osv. Urutinert, som sagt.  



 

Daggry på beite, før avreise til fjells 

Men, så hadde det seg sånn at denne sommeren ble 

ikke som alle andre somre. Det skulle vise seg å bli lite 

eller rettere sagt ikke noe regn. Kombinert med 

tidenes varmerekord. Jepp, 2018. Som alle andre 

husdyrbønder strevde vi oss halvt i hjel for å finne 

nok fôr og beite til dyra. Vi gjerdet og gjerdet og 

gjerdet inn områder som ikke hadde sett ei 

tamklauv siden krigen.  

Så, på seinsommeren var vi heldige og fikk avtale 

om å bruke ei nedlagt seter på hjemtraktene 

mine i Numedal. Gleden var stor da vi kunne 

ringe og bestille dyretransport til både store og 

små. Til seters for å gjøre seg fet!  

Hensynet til den insemineringa kom riktignok litt i 

skyggen av alle andre hensyn og bekymringer denne 

sommeren. Allikevel syntes jeg det var litt leit etter alt 

jeg hadde planlagt for å få til denne bestemte 

kombinasjonen. Jeg tenkte jeg fikk gjøre et forsøk på å 

inseminere i Numedal. Om dem ikke hadde rødkolle på 

dunken fikk jeg heller velge noe annet eksotisk. (Les: 

eksotisk, ikke erotisk. Må ikke forveksles i denne 

sammenheng.) 

 

Buferdsdagen kom, og det var som balsam for sjelen å 

slippe dyra på langt, grønt fjellgras etter uker med 

brunsvidd mark. Dyra trivdes, og røkterne trivdes. Det 

var interessant å observere flokken hvordan de 

oppførte seg på helt nye beiteområder. Etter at 

setervollen var nedbeitet gjerdet vi oss videre ut i 

terrenget. Både kuer og kalver som opprinnelig kun var 

vant til å vandre i horisontal stilling på flatbygda, måtte 

hente fram det medfødte "all terrain"-giret.  

Overgangen gikk fint, selv om det å krysse større 

bekker viste seg å være litt skummelt i starten.  

Så nærmet det seg brunst på kviga. Jeg prøvde å 

planlegge det så godt som mulig, og valgte å sette på 

halsreim noen dager i forveien. Å komme tomhendt 

inntil et dyr er ikke nødvendigvis så vanskelig. Har du 

derimot en gjenstand i hendene – om enn av helt 

mikroskopisk størrelse, registreres dette på 20 meters 

hold. Og du kan bare glemme nærkontakt. Jeg passet 

derfor på å snike meg innpå mens hun, Daggry som 

hun heter, hvilte middag. Ved hjelp av go’ord og kos 

fikk jeg listet reima rundt nakken hennes. "One down, 

twenty to go", tenkte jeg om prosjektet mitt.  

Bonden tar seg en velfortjent hvil på setra etter en lang og 
strevsom sommer 

Kuene koser seg på setervollen, i bakgrunnen ser vi det gamle seterfjøset 



 

Da dagen var kommet ringte jeg veterinæren i 

Numedal, og ja, hun mente ganske sikkert dem 

hadde rødkolle på dunken. Hun ville sende meg 

individnummer på sms. "Flott!" tenkte jeg. Da var det 

bare å få klargjort kviga. Jeg hadde vurdert flere 

alternativer for nettopp det: Binde fast i tregjerdet 

på setervollen? Lage en provisorisk binge med litt 

slitne tregrinder? Binde inn i det gamle seterfjøset? Jeg 

landet på sistnevnte.  

Som noen kanskje veit, driver vi 100% grasfôret 

produksjon. Det vil si at kuene våre har null forhold til 

kraftfôrbøtte. Så hvordan lokke ei kvige (som har gått 

flere uker på beite) inn i et mørkt og ukjent seterfjøs 

med lav takhøyde, med kun litt gammelt høy å friste 

med? Jeg benyttet meg av ei voksen, rolig ku som 

følgesvenn til kviga, og det lyktes. Stella kom etter litt 

om og men inn i fjøset – med Daggry på slep. Enda et 

steg nærmere mål.  Stella lot seg også lett binde opp 

av de rustne, raslende kjettingene inne i den mørke, 

trange båsen tilpasset ei telemarksku fra 1800-tallet.  

Daggry? Niks. 

Etter to timer med en salig kombinasjon av ord, 

toneleie og kroppsspråk sto omsider kviga på båsen. 

Da ga frøken Bergerud seg selv et realt klapp på 

skuldra for egen innsats. Jeg gikk tilbake til seterbua i 

visshet om at dyrlegen snart ville komme, og sjekket 

mobilen. Kun et siffer kom opp som melding på den 

låste skjermen: 

44017 

 

Hurra!! Jammen skal man ikke ha litt flaks i alt strevet, 

også. Det er vanskelig å formidle den gleden jeg kjente 

på der og da, men et snev av lykke glødet i bringa. 

Dyrlegen kom. Hun inseminerte kun ved hjelp av ei 

lysstrime fra fjøsdøra, og begge kuene ble sluppet ut 

på beite igjen. Jeg var storfornøyd.  

Gleden ble dessverre kortvarig da jeg tre uker seinere 

oppdaget ny brunst på kviga. Hun både rei, sto da hun 

ble ridd på, og blødde i ettertid. All den innsatsen til 

ingen nytte, tenkte jeg. Supernedtur!  

 

Heldigvis viste det seg at det var en lurebrunst.For 31. 

mai 2019 kom det en nydelig, gylden kvigekalv til 

verden. Hun fikk navnet Demeter, men kalles bare for 

Demi. Hun har et flott eksteriør. Melker svært godt og 

har arvet fars bronseaktige farge. Hun er ikke 

overraskende nok, ei av favorittkuene mine. For aldri 

har jeg lagt ned så mye tid, planlegging, energi, og 

engasjement for å få et ønsket individ inn i 

besetningen min.  

 

Så storfeavl? Ikke for den utålmodige, altså. 

Sjefskua Rosa nyter fjellsola 

Daggry kommer for kos, men har registrert et fremmedlegeme i 
hånda på fotografen 



Minneord Per Andressen 
Tekst og bilder Erik Skretteberg 

 

Pers bortgang har for oss i rødkollelaget vært ukjent. 

Vi fikk dessverre ingen informasjon om at han hadde 

gått bort i løpet av sommeren 2021. Det er derfor trist 

at vi ikke fikk gjort noe ære på han i forbindelse med 

dødsfallet. Per var æresmedlem av rødkollelaget og 

særs viktig for bevaring av rasen.  

Per Andressen ble over 85 år gammel. Han holdt 

hyppig kontakten med meg via telefon, men tiden før 

han døde var det lite å høre fra Per. Siste gang jeg 

hadde kontakt med han var helsen meget skrantende, 

og han fortalte at han var mest sengeliggende.  

Rødkollelaget har mye å takke Per for. Hadde det ikke 

vært for hans engasjement for rasen og hans 

besetningen med rødkoller, ville rasen ha dødd ut. På 

gården sin på Skedsmokorset hadde han både 

rødkolle kuer og okser. Oksene ble det tappet sæd av 

og ivaretatt på Geno slik at verdifulle gener ikke gikk 

tapt. Han solgte også livdyr av rødkolle slik at det ble 

flere besetninger av rasen. Det var jo ikke mange 

rødkollene igjen da Nina Svartdal begynte 

registreringen av rasen på slutten av 1980 tallet. Det 

var en besetning på Grålum, (Bjørnstad) men denne  

 

besetningen gikk til Sverige. Hos Geno er det sæd 

etter 2 okser fra Per. Hvordan dette har blitt ivaretatt 

der har jeg ingen informasjon om. 

 

 

Per drev sin gård på Skedsmokorset. Han arbeidet 

som lærer i tillegg til gårdbruker. Bl.a underviste han i 

norsk, og ofte kunne han rett og slett snakke på 

nynorsk selv om han var en ekte Skedsmogutt. Per var 

sprek og arbeidsom. Han deltok på skirenn og holdt 

seg i god form. Han var også glad i å prate og kom lett 

i kontakt med folk. Per var gift og hadde 2 sønner 

samt en pleiedatter. Livet var ikke alltid så enkelt for 

Per, men han holdt gården i gang helt til driften ble 

avviklet. Dyrene på gården ble videreformidlet av 

laget for Østlandsk rødkolle, hvor Olav Sunde og 

August Skuterud bidro vesentlig i dette arbeidet.  

Per var også til stede på våre årsmøter og på 

jubileumet til rødkollelaget. Han var nysgjerrig og 

vitebegjærlig, selv om han også til tider kunne høres 

både formel og akademisk ut. Jeg har også hatt gleden 

av å ha han med på tur til Vestlandet mens jeg var 

leder i Bufe. Per var sammen med søskenparet Oddny 

og Magnar Kleiva (fra filmen Søsken til evig tid) 

spesielt invitert til årsmøte i vestlandsk raudkolle. 

Dette synes han var meget hyggelig. Han var 

kunnskapsrik og veldig opptatt av bevaring av 

rødkolla. Han var også ivrig i bevaring av dølahesten 

og fjordingen. Han var flere ganger i Nordfjordeid på 

hestetreff for å møte andre engasjerte hestefolk.  

Jeg vil takke Per for at han var så standhaftig og holdt 

på rødkollene i sin besetning. Dette dannet grunnlaget 

for videre avl og bevaring av rasen. 

 

Vi lyser fred over Pers minne. 

Begge bildene er fra Dyrskuen 2019 



 

 

 

44017 Per Andreas 

Født: 26.05.2013 

Oppdretter: Kristian Skretteberg 

  

44017 PerAndreas

Mor: 0449 Petra

Mormor: 00708

Mormors mor: 
(ukjent)

Mormors far: 6770 
1 Ruben

Morfar: 44002 
Rosetten

Morfars mor: 1017 
Rose

Morfars far: 6769 
Ludvig

Far: 44009 Pontus

Farmor: 504 Rødlin

Farmors mor: 1028 
Rosa

Farmors far: 6756 
Rognerud

Farfar: 44006 Ruud

Farfars far: 44513 
Prikken 0083

Farfars mor: 134 
Pena

Foto: Jan Arve Kristiansen 



Mor 
 

 

449 Petra 

Født: 15.12.2007 

Oppdretter: Erik Skretteberg 

Info: Petra var kalv etter ei ku fra Per Andreasen, noe navnet på seminoksen (Per Andreas) gjenspeiler. Petra fikk 

til sammen fem oksekalver. Den første var krysning med kjøttfe, som et resultat av en uplanlagt paring. De neste 

ble derimot gårdsoksene 44535 Skretteberg (1012), 44551 Skretteberg og seminoksen 44017 Per Andreas. 

44551 Skretteberg ble solgt som gårdsokse til Tore Ruud, og er morfar til seminoksene 44027 Kvikk av Ruud og 

44028 Morgan av Ruud, dvs. at Petra er oldemor til begge disse seminoksene.  

Petra gikk som ammeku hele livet. Hun produserte mye melk og var derfor «ammetante» for flere kalver. Siste 

året ville hun ikke akseptere adoptivkalver, noe som resulterte i jurbetennelse i høyre bakspene – dette fremgår 

av bildet over.  

Bildet under viser Petra som førsteganskalver 

 

Foto: Erik Skretteberg 

Foto: Erik Skretteberg 



Far 
 

 

44009 Pontus 

Født: 14.04.2008 

Oppdretter: Ole Olsen 

Info: (info kommer i egen artikkel om Pontus) 

 

Avkom 
 

 

 

1804 Norius av Skretteberg 

Født: 30.09.2018 

Foto: Solveig Goplen 

Foto: Kjell Myrer 



Oppdretter: Kristian Skretteberg 

Info: Norius av Skretteberg var en rolig og snill okse som ble innleid som gårdsokse hos flere besetninger. Under 

ser vi bilde av en sønn av Norius, 0097 Djervell av Aschjem 

 

 

 

 

 

3407 Golin 

Født: 18.07.2018 

Oppdretter: Jønsberg VGS 

Foto: Espen Mørch Andersen 

Foto: Elin Bergerud 



Info: Golin er født på Jønsberg og startet første laktasjon der i melkerobot. Deretter kom hun til Espen Mørch 

Andersen med båsfjøs og seterdrift, en overgang hun tok veldig fint. Hun har godt lynne og har gode 

produksjonsegenskaper. Golin fikk i tillegg førstepremie under fjorårets vandreutstilling. 

 

 

 

0069 Demeter 

Født: 31.05.2019 

Oppdretter: Knut Halvor Aschjem 

Info: Demeter, eller «Demi» som hun kalles, var litt utspekulert som kalv og kvige, men har blitt ei veldig trivelig 

og god ku. Hun ble melket de første månedene av laktasjonen (hatt kun én kalv hittil), noe hun taklet fint. Hun 

utmerket seg veldig på melkemengde og har et flott jur, og ellers et fint eksteriør.  

 

 

 

Foto: Elin Bergerud 

Foto: Elin Bergerud 



0077 Dimitrij 

Født: 19.08.2020 

Oppdretter: Knut Halvor Aschjem 

Info: Dimitrij ble født noen dager over termin, og var en skikkelig «plugg» av en kalv. Han ble derfor kalt Rusul 

Resil; rusul er et dialektbegrep fra Numedal for en kraftig «plugg». Han er helbror til 0069 Demeter (Aschjem). 

Han ble gentestet for kollethet og var homozygot kollet, men utviklet dessverre store nyvler. Han ble benyttet 

som gårdsokse på Aschjem våren 2022 før han ble slaktet. Han var en svært rolig og konfliktsky okse. 

 

 

 

5642 Kalisi 

Født: 20.11.2016 

Oppdretter: Kalnes VGS 

Info: Kalisi er født på Kalnes, men ble kjøpt av Guro Vevstad i 2019. Hun er ei stor ku som gir fine avkom. Hun har 

dessverre et litt dårlig lynne. Kalisi fikk førstepremie under fjorårets vandreutstilling. 

 

 

 

 

Foto: Guro Vevstad 



Rødkoller i melkerobot 
 Av Kristian Skretteberg 
 
 
I forrige nummer av Kolla kunne dere lese om 
oppstart med melkeproduksjon her på 
Skretteberg. Da var kuene godt ut i laktasjon, og 
her kommer en liten oppsummering om hvordan 
det gikk videre. 

  
 
Da jeg i januar 2021 starta melkeroboten, ble også 
rødkollene som har gått som ammekuer med inn i den 
"nye" produksjon. De var jo da ammekuer som ble 
avvente fra kalvene sine i mai. Videre ble de sendt på 
utmarksbeite som de pleide sommeren 2021. 

 
Alle rødkollene kalva 
omtrent likt i løpet av 
september. De ble da 
fratatt kalven og 
opplært i 
melkeroboten. 
Det var 6 rødkoller 
som ble melkekuer. 
Tre av disse viste 
gode potensiale og 
har melket godt. De 
tre andre er sånn 
midt på treet. 
 

 
 
Etter første laktasjon i robot ble resultatet slik: 
 

72 Marthe 7254 Ekm 

1101 Illa 3322 Ekm 

1503 Julia 2019 Ekm 

1600 Luise 9779 Ekm 

1607 Leonora 8418 Ekm 

1811 Olga 2111 Ekm 

 

 
 Ekm = Energikorrigert melk: 
Korrigerer for mengde fett, 
protein og laktoseinnhold i 
melka. Eks: 25 kg melk med 
masse fett og protein, kan 
være 27 kg energikorrigert.  
Dette korrigeres ut fra 
buskapen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dag melker det 5 rødkoller med slik dagsproduksjon: 
 

 
 
Kua 72 Marthe er fortsatt avlat og kalver midt i 
februar 2023. Kvigene 2058, 2103 kalver i mars. 
Men datter hennes 2056 Pelwina kalvet nå i oktober 
og går som melkeku så blir spennende å se hvordan 
hun melker. 
 
437 000 liter melk kan leveres i året 2022. Slik det ser 
ut nå kan det mangle ca. 25000 liter for å fylle kvota 
helt, men må si meg godt fornøyd med inneværende 
år. 
 
 

  Kg Dager i 
laktasjon 

Antall 
kalvinger 

953 Olwa 23 16 2 
1101 Illa 22,5 46 8 
1503 Julia 13 141 5 
2056 Pelwina 12 28 1 
1607 Leonora 35 28 5  

1. premie 
kua etter 
vandre-
utstilling 



Prosjekt plansilo ble igangsatt i juni og nå står begge 

cellene ferdig. Betongelementer som vegger og gulv 

er ferdig, samt en god plass foran siloene er også 

støpt.  

 

Siloene settes opp 

 
Siloen er 16.4m bred, fordelt på 2 celler Så de er litt 
over 8 m brede hver når veggtykkelsene er trukket fra.  

 

Når vi starter silolegginga, blir 10 m bred plast hengt 

ned langs kanten på hver side av bakveggene.  

Så kjøres alt graset og maisen inn og pakkes med 

traktor. På toppen, mot graset/maisen blir det så først 

lagt en veldig tynn plast. Deretter vakuumeres plasten 

og det som henger over kantene blir brettet over alt 

sammen til slutt. Etterpå legges bildekksider på 

toppen for å holde alt på plass.  

 

Mais skal være godt i melkeproduksjon. Så 13. mai ble 
det sådd 92 mål mais for første gang her på bruket, og 
12 oktober ble den høstet. Det gav 147 tonn lagt i 
siloen. I sommer har det vært mye tørt vær, men med 
noe mer væte vil jeg regnet med nærmere dobbelt 
avling. Det blir veldig spennende å se hvordan kuene 
reagerer på maisen i fullformiksen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mange av kuene er nå i slutten av laktasjon og en god 
del allerede avlate. Kalvinga starter for fullt ei uke ut i 
desember. Da kommer det jamt og trutt helt ut mars 
måned. 
Pga. tørka har det vært litt lite grovfor, så i år er 33% 
av fullforrasjonen i volum ammoniakkbehandla halm. 
Dette blir brukt på sin kuer, og det beste foret blir 
selvfølgelig gikk til kuer i full laktasjon.  
 
 
 
 

 

 Ferdig pakka 

Støping av dekke 



Spørreundersøkelse om østlandsk rødkolle – del 2 
 

På nyåret 2021 ble det gjennomført en uformell spørreundersøkelse om hva folk med erfaring med rasen, mener om 

østlandsk rødkolle. Spørreundersøkelsen besto av 43 spørsmål, og det kom inn til sammen 26 besvarelser. Halvparten 

av resultatene ble presentert i forrige nummer av Kolla, og her kommer resten av svarene. 

 

Utseende 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vi ser at når det gjelder fargen på rødkolla, foretrekker de fleste enten rød eller mørk rød, mens kun to stykker svarer 

at de foretrekker lys rød/gul. En stor andel svarer også at dem er likegyldige til fargen. Når det kommer til hvite 

avtegn, svarer flertallet at dem foretrekker dyr uten hvite avtegn, mens en andel svarer at dem synes det er fint med 

hvite avtegn, og noen svarer at dem er likegyldige til hvite avtegn. Når det kommer til kommentarene til farge, nevner 

flere at dem forbinder rasen med røde, ensfargede dyr, mens andre igjen synes det er fint med litt variasjon i form av 

avtegn. Størrelsen på rødkolla mener flertallet skal være mindre enn en NRF, men meningene varierer. Flere svarer at 

dem foretrekker ei mindre ku av hensyn til tråkkskade på beite, mens andre ønsker ei stor ku som produserer mye. 

 

 

Produksjonsegenskaper 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Når det gjelder produksjonsegenskapene til rødkolla, ser vi at de fleste mener det er jevnt over bra. Vi ser at 

egenskapen lynne får lavest rangering med 3.04 i gjennomsnitt, mens egenskapen kjøttkvalitet får høyest rangering 

med 4.44 i gjennomsnitt. Dette gjenspeiles også i kommentarene til vurderingene. 

 

 

Fremtidig avlsarbeid og promotering av rasen 

 

 



 

 

 

 

Vi ser at et stort flertall mener det viktigste for avlsarbeidet på rødkolla er å ivareta den tradisjonelle rødkolla. Enkelte 

svarer også at det er viktig å sikre at rasen er kollet, og enkelte andre svarer at man bør avle ei produktiv ku. Man kan 



nok hevde at ingen av disse svaralternativene står i kontrast til hverandre. I valget mellom de tre viktigste 

produksjonsegenskapene, peker egenskapen lynne seg markant ut med 22 svar, mens egenskapen jurform følger 

etter på «andreplass» med 12 svar. Egenskapene ytelse, helse, tilvekst og kjøttkvalitet følger tett på.  

Når det kommer til hvilket marked man ser for seg for rødkolla de neste 20 årene, er svarene mangfoldig og 

interessante. Flere mener at lokal foredling og direktesalg er et viktig marked, samt at kvaliteten – spesielt i form av 

kjøttkvalitet – må merkes og markedsføres bedre. Det hevdes også at rødkolla bør kunne hevde seg som kombiku 

(både melk og kjøtt), og på sikt kunne erstatte 1,1% av NRF-populasjonen. Enkelte mener samtidig at rasen vil være 

avhengig av ekstra tilskudd for å overleve. 

 

Laget for Østlandsk Rødkolle - LØR 

 

 

 

 

 



 

 

Vi ser at det store flertallet av dem som svarte på denne spørreundersøkelsen er medlemmer av Laget for Østlandsk 

Rødkolle (LØR), mens enkelte svarer at dem ikke er det. Det blir gitt mange gode innspill til hva laget bør jobbe med, 

alt fra medlemsverving, avlsarbeid og markedsføring av rasen. Det samme gjelder innspill til medlemsbladet «Kolla» 

med både avl, gårdsbesøk, quiz og historier. Vi får også nyttige tilbakemeldinger til sist i undersøkelsen. 

 

Oppsummering 

Denne spørreundersøkelsen besto av til sammen 43 spørsmål, og svarene har vært interessante og mangfoldige. Vi 

ser samtidig noen trender, hvor blant annet de aller fleste valgte rødkolle som rase siden det var den opprinnelige kua 

i deres region. Vi ser at hensyn til beiting går igjen som viktig for mange, at egenskapen lynne med fordel kan bedres 

hos rasen, og at kjøttkvaliteten peker seg ut som svært god. Vi ser at mange er opptatt av å bevare den tradisjonelle 

rødkolla – rødkollas egenart – og vi ser at lokal foredling og direktesalg er et viktig marked for rasen. 

Med dette vil vi takke alle som tok seg tid til å svare på spørreundersøkelsen! 

 



Bronseskulpturene fra 1914 
Tekst og bilder Odd Roar Stenby 

 

Oksen Ruggen 1 ble født hos Syver Mørk, Lomsnes i 

Aurskog 14.oktober 1908. Mørk solgte Ruggen 1 til 

Mads W. Stang, Viggernes i 1910. Ruggen 1 ble vist på 

utstilling flere ganger og gjorde det godt. Han fikk 

flere 1. premier og ble ansett som den fineste 

artstypiske rødkolleoksen.  

 

 

Mor til Ruggen 1 het Rødlin. Hun var også født hos 

Syver Mørk år 1903, og ble senere solgt til Bertha og 

Jon Sundby på Vestby. Rødlin deltok på flere 

utstillinger og fikk premieringer.  

 

I 1914 ble Ruggen 1 sendte av Akershus Landhus-

holdningsselskap til den store Jubileumsutstillingen på 

Frogner i Kristiania. Der fikk Ruggen 1 ærespremie for 

særdeles godt avkom i tillegg til 1.premie. 

Jubileumsutstillingen i 1914 varte i hele 4 måneder. 

Skulpturer i gips av både Ruggen og Rødlin stod utstilt 

under hele utstillinga. Disse var formet av 

billedhugger Zimmermann etter nøyaktige mål. Etter 

utstillingen ble det støpt skulpturer i bronse av både 

Ruggen 1 og Rødlin, bekostet av Bertha og Jon 

Sundby, M. og Syver Mørk med flere.  

 

På Sundby var Rødlin Bertha sin ku og hun nektet å 

selge den videre. I dag står bronseskulpturen av 

Rødlin på Lomsnes gård hos Jon Sundby. Han er 

barnebarnet til Jon Sundby senior. Rødlin skulpturen 

skal følge gården. Hans slektning, Lars Henrik Sundby 

mente også at det kan være en gipsmodell av Rødlin 

på Hvam vg.skole. I hvert fall stod en kopi av Rødlin 

utstilt i et klasserom på Hvam da han var elev ved 

skolen i 1986.  

 

 

Ruggen 1 

Skulpturen av Ruggen ble gitt til Viggernes gård. 

Senere kom Ruggen til Lier gård ved Kongsvinger. Lars 

Henrik Sundby møtte en gang avdøde Mads Delphin 

eier av Lier gård, og på kontoret hans stod skulpturen 

av Ruggen 1. Dette var tidlig på 1990 tallet. Hvordan 

den havnet der vites ikke, men det er slektskap 

mellom folkene på Viggernes og Lier gård. Ruggen 1 

ble far til bl.a flere okser Ruggen 2,3 Ruggen 5, 6 og 7. 

Muligens opp til 14 okser som gikk til avl. 

 

Rødlin 



 

 

Jon Sundby -entusiasten  

Født 1883-1972 var en foregangsmann for utvikling av 

landbruket. Han var ivrig og engasjert innenfor 

landbruket, og meget sentral når det gjaldt 

fremveksten av et faglig og kunnskapsbasert landbruk. 

Han var også opptatt av større økonomisk trygghet for 

bøndene. Han regnes for surfor/ensilasjens far her i 

Norge (kunnskap han hadde tilegnet seg etter studier i 

Amerika). Han var politisk engasjert, og han skrev også 

flere landbruksfaglige bøker. På 1950 tallet var han 

eier av flere 1.premiekuer. I dag finnes det en 

ærespris oppkalt etter han og denne deles ut hvert 

annet år. I år gikk prisen til Bjørn Iversen, bl.a tidligere 

leder i Bondelaget.  

 

Akershus landhusholdningsselskap  

Ble stiftet i 1829 - endret senere (1919) navn til 

Akershus landbruksselskap. Lenge var dette en privat 

ordning som utførte statlige oppgaver. Senere ble 

selskapets funksjon innlemmet i den kommunale og 

fylkesmessige ordningen vi har i dag som 

landbrukskontor og fylkesembete.  

 

 

 

 

Frogner – landbruksutstilling og 
Jubileumsutstilling 
 
Frogner gård, som senere ble Frogner stadion og 
Vigelandsparken, var en stor gård på begynnelsen av 
1900 - som lå i Aker len. Først i 1948 ble området 
innlemmet i Oslo. På landbruksutstillinga i 1907 og 
Jubileumsutstillingen i 1914 (100 år etter Eidsvoll) 
varte fra 15.mai - 14.oktober. Der ble det laget til 
egne visningsringer for husdyr. Det ble bygget opp 
seterhus med rømmekoking og ysting, samt mange 
utstillingshaller for produkter og maskiner. Målet for 
Jubileumsutstillingen i 1914 var bl.a. å vise Norges vei 
fra å være et landbruksbasert samfunn til å bli et 
industriland. 1,5 mill. folk besøkte utstillinga som også 
bestod av 216 forskjellige bygninger.  
Bilder som vises her, er fra landbruksutstilling i 1907 
og er del av en postkortserie utgitt av H. Abel. Bildene 
finnes i dag på Digitaltmuseum.no 

Visningsring for husdyr 

Kong Haakon hadde vært konge i Norge i to år da han åpnet 12. 
Alminnelige Landbruksutstilling. 

Ta gjerne kontakt om du vet noe mer om 

Ruggen 1 eller hans etterkommere.  



På tur til Sør-Tyrol/Alto Adige 

Tekst og bilder: Gunhild Dangstorp og Kristin Elvatun 

Landslaget for Telemarksfe fyller 100 år i år og i den 
forbindelse arrangerte de en tur. Vi var noen 
rødkollefolk som ble med på den reisa og her er en 
liten rapport fra oss. 47 glade bønder møtte guide og 
bussjåfør i Mûnchen 27.sept. Vi skulle til Bressanone 
eller Brixen som det heter på tysk.  

Kuriositeter om Sør-Tyrol 
Ble italiensk i kjølvannet av 1.verdenskrig men var 
tidligere en del av det østeriske keiserdømme. F.eks 
har 70% tysk som hovedspråk og alle skilt er på tysk 
og italiensk. 

I dag fremstår området som en ganske selvstendig 
region, men det har ikke akkurat gått stille for seg å bli 
så uavhengig. Landbruket i området er basert på 
familiebruk og småskala. Som i deler av Norge har de 
også mye spredt bebyggelse, bratte og små teiger, 
men klimaet er mildere og jordsmonnet større.  

 

 

 

Vi så blant annet maisdyrking i stor skala på over 1000 
moh. Der vi har bratte steinlier har de grasskledde lier 
som på god avstand kan se ut som om noen har lagt et 
stort grønt teppe ut over landskapet. Utfordringene er 
på mange måter de samme, krav til inntjening og 
effektivisering, men myndighetene har valgt litt andre 
løsninger enn vi har gjort i Norge. Økonomisk støttes 
landbruket også med egne øremerka midler fra EU, 
bl.a basert på opprettholdelse av et spesielt 
kulturlandbruk, og nesten alle tilskuddsmidler er retta 

mot kulturlanskapstiltak og ikke produksjon/volum. 
De har også, som i Norge mange differensierte midler 
å søke på, f.eks. for å lage tradisjonelle gjerder som 
støttes med ca. 30% av kostandskalkylen.  



Meieriene i området har spesialisert seg 
på forskjellige produksjonslinjer. Et meieri 
tar f.eks imot geitemjølk, et annet bare 
økologisk, et tredje tar imot mjølk som 
skal kun til osteproduksjon osv. 

Gårdsdriften i området er generelt sett 
basert på nøysomhet og tradisjon. En 
mjølkeproduksjon kan være basert på fra 
4-5 kuer og opp til 30-40. De fleste 
gårdene har idag infrastruktur, men opp 
til 5000 gårder ligger fortsatt isolert og ca. 
2000 har ikke ordentlig vei. Når vi kjørte 
rundt så vi mange små etanker langs 
veien, de var kjørt fram av bonden slik at 
meieriet kunne hente mjølka ved gårder 
med dårlig eller ingen veiforbindelse. 

Odelsloven er strengere enn i Norge. Fra 
1500 tallet kom en lov som bestemte at 

gården skulle arves av kun ett barn – og de andre fikk 
ingenting i arv. I dag er det åpnet for muligheten at 

den som overtar gården kan betale ut sine søsken ved 
overtagelse, men dette er en frivillig sak. Grunnen til 
at det er så strengt er målet om selvforsyning på 
gården. En gård skal ikke deles opp i så små biter at 
ingen lengre kan leve av den. 100 da regnes som mulig 
å leve av for en familie. Gårdene er godt vedlikeholdt 

og alt blir tatt vare på. Religion har også vært en 
essensiell del av gårdslivet. Det er f.eks. ikke 
uvanlig at presten velsigner dyra før de sendes 
på stølen om våren og at man ber for en god 
beitesesong. Det er i dag normalt med 3-4 
slåtter i løpet av sesongen og jorda blir aldri 
snudd. Det siste er rett og slett ikke mulig 
mange steder fordi det er så bratt. Om vinteren 
kan det bli ned mot -10 -15 grader i korte 
perioder, men jorda fryser ikke til.  

Vi besøkte bl.a: 

 
Mathias Ploner med familie i Lajen 
 
De bor i liten landsbyen og har økologisk 
mjølkeproduksjon på Pinzgauer rasen. Dette er 
en av de gamle storferasene i  

Alpene. Mathias Ploner er aktiv i avlsarbeidet på 
denne rasen. Gården ligger på 1100m. Han har 
produksjon med 13 mjølkekyr. 100 da innmark og noe 
skog. Broren driver slakteri i landsbyen de bor i, og 
produktene fra gården selges i stor grad lokalt, men 
mjølka går via et lokalt meieri. 
Laktasjon på 6000 l gjennomsnitt pr ku. 
  

Støling ved Fane Alm i Dolomittene 

Dette er en fellesstøl med ysteri som ligger på ca 2000 
moh. Her beiter ca. 300 kyr. Det er vanligvis ingen 
mjølkehenting på stølen så det er mest vanlig med 
direkte salg av ost ol. Vi kunne velge om vi ville kjøre 
buss opp og gå de siste 3-400 meterne, eller om vi 
ville gå hele veien. Mange valgte å gå opp og det var 
en ganske tung tur for de aller fleste. Særlig siden 
skotøyet varierte fra joggesko, via cowboystøvler, til 
tresko med ullsokker. Men det eventyrlige landskapet 
som åpnet seg når vi var fremme var verdt turen og 



vel så det. Det smakte også nydelig 
med god lokal mat og drikke i 
restauranten som hører til stølene. 
Det var vakkert å se dyra som beita i 
fjellsidene, og et nydelig 
kulturlandskap som var tatt vare på i 
århundrer. 
 

Anita og Daniel Gasser i 
Oberhauserhof 
På denne gården er det 
mjølkeproduksjon med 35 kyr av 
rasen Braunvieh. Det bor 3 
generasjoner på gården, og i tillegg 
har de en utleieleiligheter for 
turister. Kalving foregikk hele året, men mest om 
sommeren. Gårdens kyr produserer ca. 9000 kg 
mjølk/ku/år. Mjølka blir levert til osteproduksjon 
(mozarella) ved Brimi meieri (ja det heter meieriet). 
De bruker kjønnsseparert sæd og forer opp okser til 
slakt. Det praktiseres nullbeiting på mjølkekuene (kun 
luftegård ved fjøset) mens ungdyra buføres i juni. De 
beiter i bl.a en utforløype.  

Gården består av 80 da og de leier 120 da. Forer med 
fullformikser med flere forskjellige grovfortyper, 
kraftfor og mais. Starter ofte med bakketørking på 
1.slåtten, den er gjerne i begynnelsen av mai. Så blir 
foret løftet inn med kran gjennom luka oppe på 
veggen. Krana er montert under taket og går på 
skinner. For 2. og 3.slåtten er det mest vanlig å 
bakketørke noe først, men så blir dette også lastet inn 

på låven for å 
tørke ferdig der 
ved hjelp av 
varme fra taket 
og vending av 
foret med krana. 
Siden blir 
mesteparten av 
foret pakka i 
firkantballer. På 
4.slåtten ble det 
brukt 
ensilerings-
midler i 
rundball. Halm 

og kraftfor kjøpte de inn. Bruker bl.a. mask fra 
ølproduksjon i kraftforet. Foringsmais kjøpte de også 
inn. De hadde også en stor samling med river og raker 
som ble brukt flittig i slåtten. Hele familien og litt flere 
bidro.  

Langrennsarenaen Seisser Alm  
Lørdag reiste vi med gondolen opp til berømte Seisser 
Alm, kjent i Norge som stedet hvor langrennslaget 
trener både sommer og vinter. Men det er også en av 

de største sammenhengende fjellbeiteområdene i 
Sør-Europa med stølsdrift og beitedyr. I tillegg er det 
et meget kjent område for fotturisme om sommeren. 
Vi fikk med oss den store bufardagen for årets sesong 
mens vi var der. Det hele starter med høye piskeslag 
som hørtes som raketter eller skudd. Fra gammelt av 
var dette en måte å varsle mellom stølene om at nå 

var det tid for å gjøre dyra klar for hjemreise. Det ble 
en mektig opplevelse å se de pynta dyra komme ned 
fra fjellsidene, for så å samles vinteri noe man 
nærmest kan kalle en parade.  Da dyra var vel ned ble 
det duket for stor bufarfest i landsbyen nedenfor 
fjellet med pyntede folk og dyr.  
   
På tur hjem stoppet vi i Innsbruck for å se den 
berømte hoppbakken i Bergisel og et lite besøk i selve 
byen. Takk til landslaget for Telemarkfe som gav oss 
mulighet til å bli med på denne flotte og 
opplevelsesrike turen med så mange hyggelig folk og 
mye gøyalt.  



Adresse:     Telefon:     Organisasjonsnummer: 
v/leder Gunhild Dangstorp   416 40 885   9998009952 
Varteigveien 975    E-post:     Bankkonto: 
1735 Varteig    gunhildda@viken.no  0539.08.08617 

 

Årsmøte i Laget for Østlandsk Rødkolle 

Vi inviterer til årsmøte i Laget for Østlandsk Rødkolle, lørdag 28. januar 2023 klokken 13.00, ved 
Tyrifjord hotell, adresse Sundveien 22, Vikersund.  
Vi starter med besøk på Buskerud vg. skole kl. 11. Adresse Buskerudveien 134, Åmot.  
Så blir det lunsj kl. 13 på hotellet. Årsmøtet begynner kl. 14.  
Overnatting er hyggelig. Så har du mulighet til å sette av litt mer tid, er det en fin måte å bli mer 
kjent med andre i laget. Om det er mulig stikker vi innom Kristian Skretteberg, og ser på hans nye 
plansilo på søndag.  

Saksliste: 
1. Valg av: 

a) Møteleder 

b) Referent 

c) To årsmøtedeltagere som sammen med møteleder skal skrive under protokollen 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Årsmelding 2022 

4. Regnskap 2022 

a) Regnskap 2022 med revisjonsberetning 2022 

b) Kontingent 

c) Budsjett 2023 

5. Arbeidsplan for 2023 

6. Valg – det nye styret konstituerer seg i etterkant av årsmøtet, evt. søndag etter frokost 

7. Innkomne saker 

 
Har du saker som du ønsker behandlet av årsmøtet, må disse være styret i hende innen 12. januar 
2023. Det gjelder også forslag til innspill til landbruksforhandlingene. 
Påmelding til nestleder Hege Kjernaas, hegekj@hotmail.com  eller på tlf. 948 36 602, innen 22. 
januar. 

Vel møtt! 
Styret 

Priser: 

Overnatting pr.pers enkeltrom 1350,-  Overnatting pr. pers dobbeltrom 1200,-  

545,- for middag om kvelden (overnatting og middag må betales av den enkelte) 

Betales til konto 0539.08.08617 (husk å merke innbetalingen med navn) innen 15. januar eller VIPPS 656456.  
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