Laget for Østlandsk Rødkolle

Løssalg kr 50,-

Medlemsblad utgave 1 - 2017

~1~

Styret i Laget for
Østlandsk Rødkolle:

VIL DU BLI MEDLEM OG STØTTE VÅRT ARBEID I
BEVARINGEN AV ØSTLANDSK RØDKOLLE?

Leder:
Erik Skretteberg
Vikersund
481 90 703
eskre@hotmail.com

MEDLEMSKONTINGENT:

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

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.

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

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

www.rodkollelaget.com
FB: Østlandsk Rødkolle, norske og svenske
Bank: 0539.08.08617
IBAN: NO800539080617 (DNBANOKK)

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

Forsidebilde: Borghild Greni og Erteblomma, 1938. Les mer
om bildet på side 15.
Baksiden: Rødkoller på beite hos Gunhild og Bent
Dangstorp.
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Litt fra redaktøren(e) …
Det hender man kan gå litt tom, så da Tonje Aas kom
på banen og ville hjelpe til med Kolla – ble jeg glad.

Innhold Kolla 1-2017

Dette nummeret er det Tonje som har laget. Styret ba
om ny layout, noe de har fått – og vi håper alle er
fornøyd med Kolla. Vi tar som vanlig imot ris og ros!
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Skjema for kartlegging

Vi har en bønn; Leit fram gamle bilder og historier fra
gården din (eller nabo’n sin for den del), og del det
med oss, slik at alle kan få et glimt av «før i væla».
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Annonseringer

Frist for innsending av stoff til julenummeret er
2. november!

Med bilde av St. Hans, kalven til Tonje, ønskes dere en
god høst!
Berit og Tonje
Stoff til Kolla kan sendes berita49@hotmail.com
eller tonjeaas@icloud.com

Rødkoller på Snoppestad Gård.
Foto: Gunhild Dangstorp
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H

ei alle medlemmer av Laget for Østlandsk
Rødkolle! Først vil jeg starte med å beklage
forsinkelsen av Kolla. Det er mange faktorer som
spiller inn her, og jeg tar på meg skylden for å ha vært
tiltaksløs når det gjelder arbeid med laget og oppfølging
av saker og ting. Forskjellige hendelser og veier i privaten
har ført til at arbeidet for og med den østlandske
rødkolla har kommet i bakerste rekke. Men vi må alle se
framover og arbeide for det beste for å bevare rasen, og
gå på med ny arbeidsglød!

en bærekraftig rase. Det kan hende det er jeg som sitter
med disse følelsene, vi er alle forskjellige individer som
deltar i bevaringsarbeidet og like mange meninger som
det finnes folk til. Det er sikkert mange som ikke er enig i
den måten jeg leder laget på eller fremmer saker på. Vi
har alle ulike innfallsvinkler og syn på saker, og man
behøver ikke være enig i alt. Men medlemmene av laget
skal vite at jeg og den fantastiske styremedlemmene gjør
en formidabel god jobb, og vi vil fortsette med det
fremover!

En del endringer ble gjort i forhold til at vi skulle spare
penger, og på årsmøtet ble det satt ned en
redaksjonskomité som skulle ta seg av Kolla, primært på
dugnadsbasis. Dessverre, på grunn av sykdom, ble det
uforutsette hindringer for at dette arbeidet kunne
gjennomføres. Også en del misforståelser og uklare
avgjørelser. Jeg forstod Årsmøtet slik at vi beholdt
redaktøren og hadde en redaksjonskomité under
redaktøren. Mulig jeg er trang i hue, og ikke tenker slik
som andre, men redaktøren har en oppgave som er tatt
på seg i forhold til laget, og jeg mener at da må personen
si i fra seg sitt verv. Ja, nok om det og misforståelser.

Under denne tiltaksløse tiden overfor lagsarbeidet, har
ting som er koselige og gir livsglede vært prioritert i
høysetet for meg. Tiden med kjæresten min, barn
svigerbarn og barnebarna har vært høyest prioritert. Det
betyr ikke at lagsarbeidet er dødt, - neida, jeg har med
meg styremedlemmer som har stått på og tatt tak. Godt
jobba av dere. Når jeg har slitt med motivasjonen og
prioriteringene, må jeg innrømme at jeg har gått noen
runder med meg selv og lurt på om jeg har nok å gi for å
samle laget og få det engasjert og opp og gå igjen. Gir
det en sjanse fram til årsmøtet, kanskje det er min tur til
å takke for meg, for en leder skal ha evnen til å være
flink til samle alle medlemmer og fremme de saker som
er aktuelle, og gi mye i lagsarbeidet.

Årsmøtet ble gjennomført i Sarpsborg og god deltakelse
av medlemmene. Vi var også på fire gårdsbesøk dagen
etter. Det er gøy å se forskjellige driftsformer og
produksjoner. En stor takk til alle som tok imot oss, og
tusen takk for deilig nykokt kaffe og fersk gjærbakst hos
Steinar og Jon Ånund. Ei trivelig helg med rødkolleentusiaster!

Jeg kom over en artikkel i bladet Det gode liv. Den går på
det gode arbeidsliv, og heter Le-del-se. Den er skrevet av
Per Leveraas, som er coach, journalist og
foredragsholder. Hans lidenskap er lederskap i alle
aspekter i livet. Jeg fant mange grunner for å gjengi og
dele noen av hans tanker i denne artikkelen med dere.
Det kan brukes av alle som er ledere. Dere får reflektere
over dette selv. Jeg har reflektert over denne mange
ganger i løpet av sommeren og funnet en del som kan
legges til ledelse av dette laget.

Det er gledelige tall fra Nibio (Norsk Genressurssenter).
Østlandsk Rødkolle er økende, 356 mordyr pr. 1. januar –
supert! Rasen har rykket opp en klasse fra kritisk
utryddingstruet og til fortsatt truet. En stor takk til alle
som har satset på rødkolla. På grunn av den store
framgangen har også rasen fått publisitet i media. I
Nationen fikk vi en reportasje om rasen og laget, pluss
en artikkel om at vår rase står for den største
prosentvise økningen. Det er mange å takke, ikke minst
til dere som har satset på rødkolla og har den i daglig
produksjon. Styret prøver å fremme saker for
myndigheter, Norsk Bufe og andre aktører, og prøver å
få til ett godt sosialt miljø for medlemmene. Det var synd
det ikke ble nok påmeldte til sommerturen som Gunhild
hadde opplegget for. Det var lagt opp til meget godt
faglig utbytte og ikke minst lagt vekt på det sosiale.
Styret foreslår å kjøre det samme opplegget for turen til
neste år. Mer informasjon om dette vil komme.

Han begynner sin artikkel med at skøytebanen er dekket
av snø. Kommunen hadde sviktet sin måkeplikt, og den
kollektive skøytegleden hos vinterbarna ble dempet av
at hver enkelt måtte måke sin egen vei. Han fant en
bortgjemt ismåker og begynte å lage veier og mønstre på
isen. Bak han kom hans datter Lisa på 9 år, på sine
skøyter, etter en stund hadde han ett navn i isen med
store snøfrie bokstaver L I S A. Hans datter satte pris på
oppmerksomheten og gliste bredt og fornøyd. Så snudde
hun seg fornøyd og klappet begeistret over hva hun
oppdaget; «se pappa! De bruker veiene du har laget! Så
gøy!”. For i sporene han nettopp hadde laget, fulgte nå
mange barn etter. Barn og voksne gikk glade og fornøyde
de veiene han hadde staket ut for dem. Det kjentes
forunderlig godt. Hjertet hans hamret stolt i brystet. Han
følte seg som en leder. For han har forstått at skal du
lede må noen følge. Så enkelt kan lederskap beskrives.
Så enkelt er ledelse.

En annen sak som står mitt hjerte nær er det som har
skjedd med medlemmer i laget. Noen går sin egen vei i
egen næring, det er bra vi lykkes med ting, men jeg føler
som leder at vi må stå sammen om fremtidige mål og
samarbeide i bevaringsarbeidet – det er slik jeg tror vi på
best mulig måte kan bevare den østlandske rødkolla som
~4~

For å sammenligne dette med Laget for Østlandsk
Rødkolle (LØR); i 2011 ble jeg valgt inn som leder i laget,
uten tidligere å ha deltatt på møter. Jeg kjente bare Berit
og August, laget hadde bestått i flere år føre det, men
vei og målsetninger visste jeg lite om. Heldigvis fikk jeg
med meg styremedlemmer som var erfarne med
lagsarbeidet og arbeidsmål. Sammen med
styremedlemmene ble veien staket ut og vi tok tak i flere
saker og resultatet har vi nå sett, en formidabel økning
av rasen. Jeg mener ikke å ta på meg æren for dette, jeg
inkluderer alle i styret og med tillitsverv og alle
medlemmer som har troen på og satser på rasen. Veien
har vært svingete, ikke rett frem, og en del utskiftninger
av folk i styret og verv har det vært disse årene. Men
sånn er det, og vi arbeider videre for å bevare rasen. Det
jeg mener er at om en ikke alltid er enig om veien, noen
går sine egne veier, men i bunn og grunn – støtt opp om
laget! Laget jobber for bevaringsarbeidet av rasen og
videre avl i en så liten populasjon.

sju viktigste: ærlighet, fremsynthet, inspirasjonsevne og
kompetanse. Det enkle er ofte det beste.
Jan Kjetil Arnulf, som er forsker på ledelse ved
Handelshøyskolen BI, har en enkel øvelse som erstatter
matematiske modeller og gir umiddelbart svaret på hva
god ledelse er. Tenk på en leder som har innflytelse på
deg, og sammenhengen det skjedde i. Hva slags
egenskaper og handlinger demonstrerte lederen?
Hvilken virkning hadde det på deg ??
Tom Åge Myhren, tømrer, lydtekniker og tidligere
fantasiminister i Lucky Næroset, nå selvutnevnt og
selvsertifisert oppmuntringstilsyn, har en befriende
folkelig tilnærming til ledelse, hvor sprellende lek med
ord er en viktig ingrediens. Ordet «ledelse» er egentlig
feilstavet mener Myhren. Det skulle vært stavet med to
bindestreker: le-del-se.
Ledelse er ett tillitsforhold. En leder må alltid spørre seg
selv om hvordan hun/han gjør seg fortjent til å lede
mennesker som kan skape resultater for seg selv,
virksomheten og samfunnet. Medarbeiderne trenger
samtidig stadig å spørre seg selv hvordan de gjør seg
skikket til ansvaret de gis og friheten de krever. Tilliten
er en mixtur hvor blandingsforholdet er viktig. Det består
av tre deler etiske dyder og positivt menneskesyn, én del
faglig kompetanse og én del andre kompetanser. Det
handler ikke om å være bedre en folkene dine. Det
handler om å le med dem, dele med dem og se dem.

Videre til artikkelen. Han skriver hvorfor gjøre ting enkelt
når det kan gjøres komplisert? I arbeidslivet omgis
ledelse med en aura av mystikk og heksekunst. Vi sendes
på lederkurs og kommer tilbake med ord som
transaksjonsledelse, prestasjonsledelse og
transformasjonsledelse på tunga. Vi har lært 3 nivåer av
lytting, forskjellen på anerkjennelse og ros, og hvordan
man leder generasjon X, Y og Z. God ledelse betyr mye
for gode resultater i en virksomhet. Derfor forskes det
mye på hva som skaper gode ledere. På universiteter og
forskningsinstitusjoner sitter det forskere som har brukt
ett helt arbeidsliv på å regne på matematiske modeller
for god ledelse. Spørsmålet er om vi gjør noe som i
utgangspunktet er enkelt, til astrofysikk og modeller
løsrevet fra virkelighetens verden. Nå gjør heldigvis flere
opprør mot forvanskningen av lederfaget. Den svenske
psykologen Christer Olson er en mye brukt ledertrener.
Han kaller seg «reisende i sunn fornuft», og minner oss
om at vi først og sist er mennesker som intuitivt vet hva
god ledelse er.

Le-del-se. «Det gode arbeidsliv» av Paal Leveraas.
Denne artikkelen har fått meg til å reflektere. Les den og
vurder selv.
Med ønske om en god fremtid for den østlandske
rødkolla!
Mvh Erik

Vi trenger å ha tillit til våre ledere, og vi trenger å se at
de er relativt helstøpte mennesker. Hvis de i tillegg er i
stand til å få oss til å glede oss til fremtiden og stake
kursen ut dit, så trenger vi ikke mer. Dette har jeg
reflektert mye over. Er jeg i stand til dette???
Videre skriver han. Skal du lede, må noen følge, og helst
skal følgerne drives av begeistring, ikke frykt. En
egenskap som gir lyst til å følge en leder er karakter. Jim
Kouzes og Barry Posner har gjennom årene spurt mer
enn 75 000 mennesker verden over om hvilke
egenskaper de ser etter og beundrer hos gode ledere.
Svarene er svært konsistente på tvers av kulturer;
religion, geografi og andre skillelinjer. Mer enn 50% av
de som har svart, har pekt på fire karaktertrekk blant de
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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 seinere i
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
Åringskviger
Bedekningsklare kviger
Drektige kviger
Drektige kuer
Okser

→ 5 mnd
± 12 mnd

kr
kr
kr
kr

15 mnd →
fra 2. kalv
slaktepris

kg x gjeldende livdyrpriser
8 000
10 000
15 000
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. På neste side finnes det
et eksempel på hvordan skjemaet ser ut. Skjemaet kan dere 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 utvikling det er på hvite
avtegn.
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Kartlegging av forekomsten av gen for horn
hos avlsokser av Østlandsk Rødkolle
Produsentnummer og produsentnavn
Opprinnelsesnummer og navn
Kvige / ku
Ventet kalving
Sist kalving
Antall kviger i besetningen
Antall mordyr i besetningen
Egenskap
Avtegn
kropp
Avtegn
hode

Størrelse

Egenskap

Svar

Hornanlegg

1. Jur og buk
2. Side
3. Rygg
1. Snipp
2. Stjerne
3. Grime
4. Skaut
5. Helt hvitt
1. Liten
2. Middels
3. Stor

Lynne

Svar
1. Kollet
2. Nuvler
3. Hornanlegg
4. Avhornet
1. Ekstra snill og rolig
2. Alminnelig snill
3. Lei / urolig

Avstamning kvige / ku
Farfar

Far

Farmor

Morfar

Mor

Mormor

Tillegg for seminokseemner (fylles kun ut om du har aktuell seminokse)
Individnummer
Far
Avtegn kropp

Side / buk / rygg

Avtegn hode

Snipp / stjerne / grime / skaut / helt hvitt

Hornstatus

Horn, kollet, vet ikke

Kommentar

Gjelder ku og / eller kalv
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Nedenfor følger et utdrag av prosjektbeskrivelsen for «Kartlegging av forekomst av gen for horn hos avlsokser av
Østlandsk Rødkolle», utarbeidet av NIBIO ved Anna Rehnberg.

Kartlegging av forekomsten av gen for horn hos avlsokser av Østlandsk Rødkolle.
Et toårig prosjekt i samarbeid med Norsk genressurssenter
Laget for Østlandsk Rødkolle har de siste årene observert flere rødkoller med horn. Rasen er en kollet rase og horn er ikke
ønskelig. Grunnen til at vi ser forekomst av horn skyldes dels at noen av de eldre seminoksene har innslag av NRF og dels
at det har vært overkryssing fra en annen rase (blant annet NRF) til østlandsk rødkolle. Gen for horn er recessivt. Det betyr
at dersom et individ er horna, har det fått genet fra både mor og far. Når mor og far bærer genet (men ikke er horna), er
det 25 % sannsynlighet for at avkom skal få horn. Se den øverste del i figur 1. Dersom kun mor eller far bærer gen for horn
vil avkom aldri få horn, men de kan få nyvler. Se den nederste del i figur 1. Dyr med nyvler er bærer av gen for horn (og
gen for kollethet), men dyr som bær genet for horn har ikke alltid nyvler. Derfor er det helt naturlig at det dukker opp
individer av østlandsk rødkolle med horn.
Forekomsten av dyr med horn i rasen har skapt stort engasjement og mange diskusjoner blant produsenter med østlandsk
rødkolle, det er derfor behov for å få startet denne kartleggingen så snart som mulig slik at vi med kunnskap kan styre det
framtidige avlsarbeidet i ønsket retning.
Figur 1. Skjematisk framstilling av sannsynligheten for at et individ får horn.

Rødkolleokse med horn.

Foto: Ærlig og rederlig stjælt av Arild Moe’s innlegg
på ØR-gruppa på FB

1. Mål med prosjektet
a. Kartlegge forekomsten av horn hos eksisterende seminokser.
b. Teste alle seminoksekandidater for horn som en del av vurderingsgrunnlaget for om de skal tas inn til
semin eller ikke.
c. Teste potensielle gardsokser for horn før de brukes i avl.
For at framtidig avlsarbeid skal kunne minimere forekomsten av horn i en kollet populasjon vil det være aktuelt å utelukke
okser som er bærere av gen for horn fra avlen. Østlandsk rødkolle er en bevaringsverdig rase med litt over 300 avlskyr, det
vil derfor ikke være fornuftig å ekskludere kyr som er bærere av dette genet i avlsarbeidet, men på hanndyrsiden vil det
være mulig å sette restriksjoner på bruk av dyr som er bærere av genet for horn i avlsarbeidet. Prosjektet vil derfor
fokusere på å kartlegge forekomsten av gen for horn hos avlsokser, både seminokser og gårdsokser.

~8~

Per i dag er det lagret semindoser etter 36 seminokser av østlandsk rødkolle. Ved å ha kjennskap til hvilke av de
seminoksene som bærer gen for horn vil en kunne være mer forsiktig med å bruke seminokser med genet for horn i avl.
I første del av prosjektet skal seminoksene testes, og i løpet av prosjektperioden vil også nye kandidater testes før de tas
inn til semin. I neste del av prosjektet vil gardsokser testes. Raselaget er ansvarlig for innsamling av prøvene (hår med rot)
fra levende dyr, og Norsk genressurssenter er ansvarlig for at prøver av seminoksene blir analysert.
Norsk genressurssenter har fått tildelt midler til dette prosjektet fra Landbruksdirektoratet for 2017 og 2018. Laget for
østlandsk rødkolle og Norsk genressurssenter vil orientere medlemmene om resultatene underveis på sine respektive
nettsider.

Bildet viser Snøfrisk, tilhørende Tomas og Kjell på Glittre Gård. Snøfrisk har tydelig hvitt hode, hun ble også født
med horn. Far til Snøfrisk er 44012 Simen, farfar 44008 Bostan og morfar 44007 Svenskeruud.
Foto: Tonje Aas
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Veiledning til HÅRPRØVETAKING for DNA-basert
avstammings- eller slektskapskontroll på storfe

1. Finn frem til enden på
halen

4. Dra slik at tjafsen løsner
fra halen

2. Ta en tjafs med ca 60 hårstrå
rundt 5 cm fra enden på halen

5. Slik bør den se ut, med
hårrøtter i enden

8.

3. Snurr hårtjafsen rundt
pekefingeren

6. Hårrøttene må være med,
ellers må prøven tas på nytt

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

BioBank AS
Holsetgt 22
2317 Hamar
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.
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Oksekjøring

N

avnet mitt er Odd-Roar Stenby, jeg er fra Blaker.
Jeg har holdt på med hest i ca. 40 år og hatt
samme kjerringa i 45 år, så da kan man vel kalle
meg litt av en original …! Jeg har i alle år hatt
mjølkeproduksjon på gården, men nå har jeg blitt kårkall.
Det har ligget litt i hodet at det kunne ha vært moro å
kjørt med okse. Våren 2015 ble tanken luftet, og da
Dyrsku’n i Seljord har 150 års jubileum i 2016, syntes
Landslaget for Telemarkfe at det kunne være fint å ha
med et oksespann i opptoget. Det var vel ikke så lurt,
men jeg sa kjekt; - skaff meg okser så skal jeg kjøre dem
inn.
Oksene ble skaffet, men jeg ønsket de ikke skulle være
for gamle (3-4 mnd), det endte med jeg fikk to okser av
Torfinn Knutsen. Det var åringer som var avhornet,
kastrerte og hadde ring i nesa. De var rolige og fine, men
utpå sommeren 2015 syntes jeg den ene fikk litt mye
oksepreg, det viste seg og ikke være så rart, for han
hadde fortsatt en stein som fungerte. Med hjelp fra vår
dyktige dyrlege Jorid Lybæk, ble alt ordnet – den ble
sendt inn på veterinærhøgskolen slik at studentene fikk
prøvd seg, det ble meget vellykket. Da den kom hjem var
alt roligere.
Oksene sto på bås på stallen, slik at jeg måtte gå opp til
dem og fôre, de ble veldig rolige av det samtidig som de
ble veldig vant med hester.

vondt i det benet jeg ikke ble hengende fast med, men
trassig som jeg var, kjørte jeg den andre oksen etterpå.
Jeg hadde igjen mjølkinga til kvelds, gikk rett i fjøset og
mjølket 30 kuer – det skulle jeg nok ikke ha gjort.
Kjerringa ville kjøre meg til skadeavdelingen på Ahus da
jeg kom inn fra fjøset, men det skulle jeg jo selvfølgelig
ikke. Men på Langfredag morgen sto jeg og klorte på
døra til skadeavdelingen på Ahus 10 minutter før de
åpnet. Beinet var jævlig vondt og tjukt at til og med jeg
hadde en legg som bunadstrømpa kunne passet på! Vi
kom inn på skadeavdelingen og der skulle de ha alle
opplysninger hvordan dette hadde skjedd. Jeg forklarte
at jeg hadde kjørt okse og fått tommen rundt benet. De
trodde meg ikke, men fikk i stedet latterkrampe for det
hadde aldri kommet inn noen pasient som hadde skadet
seg på oksekjøring. Heldigvis var det bare strekt
leddbånd, men det ble 6 uker uten å få kjørt oksene.
Kjerringa hadde kanskje rett; - hun sa at når en nærmer
seg 70 bør en finne på noe annet enn å kjøre inn okser.
Men jeg mener jo at det er mer moro å fortelle på
pleiehjemmet at en har kjørt inn okser enn å kanskje
prate om frimerkesamlinga si!

Det ble en utsettelse med innkjøringen på grunn av den
som ble kastrert på nytt, men da jeg hadde begge
hestene på Farmen 2015, og selv deltok på markedet
der, passet jeg på å ta med den andre oksen opp dit. Den
fikk delta på markedet på Farmen to ganger.
Så var det å finne seletøy; jeg fikk kjøpt fastpute
ponniseler med baksele. Drottene måtte forlenges, og så
var det hva jeg skulle styre dem med. Fikk mange forslag
på bitt, sidepull og grime. Jeg hadde lyst på sidepull selv
om jeg ikke visst hva det var i starten, men etter at jeg
fikk forklart hvordan den virket syntes jeg det hørtes
vettug ut. Irene Skaugerud ble kontaktet, hun og Morten
kom og tok mål, Irene sydde sidepull og forlenget
drottene, resultatet ble veldig bra.
Innkjøringen ble startet på samme måte som innkjøring
av unghest. Det ble noen hopp og byks, men de ga seg
fort. Påsken kom og jeg holdt på med tømmekjøring.
Skjærtorsdag blåste det kraftig. Jeg vet at dyra er vare
for vind, men jeg måtte jo trene. Jeg selte på den ene og
gikk bortover veien, svingte ned på jordet og der kom
det ei vindkule. Oksen røsket til samtidig som jeg fikk
tommen rundt ene benet. Jeg ble vridd rundt og ble
hengende etter en 3 - 4 meter. Det gjorde noe helsike

Under tommekjøring virket det som oksene ikke var
bekvemme med sidepullen, de gikk og kastet med hodet
og når jeg skulle stoppe de satte de bare hodet fram. Jeg
flyttet tommeringene helt ned mot ore-ringene. De ble
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noe bedre av det, men fortsatt kastet og vrei de på
hodet. Jeg hadde i mellomtiden fått Ola Mikal Nyseth til
å lage nye lærgrimer, jeg tenkte jeg jammen skulle prøve
det. Satte på grime og kjørte, det ble helt andre okser å
kjøre med, nå gikk de rolig og kastet ikke med hodet. Det
var i grunn fælt få folk å spørre om hvordan man kjører
inn okser.

rygge noen meter, det gjorde han, og vi svingte elegant
ut til siden og kjørte forbi. Det var akkurat som den
pålessinga og tømmerbilen ikke vedkom oksen. Hadde
det vært en unghest hadde jeg vel sveist vogn og sydd
sæla enda …!
Sommeren fortsatte og jeg kjørte okser, de overrasket
meg positivt hele tiden. August måned kom, og jeg skulle
fornye førerkortet. På grunn av utvidet førerkort kreves
det legeerklæring. Det viste seg at jeg hadde gått ned i
vekt, jeg rakk å tenkte at det var vel bra, men den gang
ei. Det ble undersøkelse fra topp til tå som igjen utløste
en voldsom infeksjon i hele kroppen med CRP over 300
og 40 i feber, mange opphold og uendelig mange dager
på sykehus. Det ble en del mørke tanker når du har
drevet med et intenst prosjekt i ett år og finalen skulle
være fredag 9. september, da jeg på mandag 5.
september ble utskrevet med lommene fulle av sterk
penicillinkur og ikke i direkte toppform. Men jeg hadde
fått med meg 2 meget gode medhjelpere, Elin og Kristen
Svarstad. Dyktige husdyrholdere som de er, så det så
greit ut. På grunn av sykehusoppholdet, hadde ikke
oksene blitt kjørt på en god stund, så de kom for å hjelpe
meg med å sette oksene i tospann. Det gikk greit med
påseling og forspenning, og vi begynte og kjøre. Den ene
oksen gikk mye saktere og hang igjen litt i bakselen, så la
den seg bare rett ned så draget knakk. Vi kjørte hjem
uten drag, skiftet drag og prøvde igjen. Det samme skjer,
- så fort den hang litt etter, la den seg ned på draget så
det knakk. Skulle vi ha fortsatt med det så måtte jeg hatt
med snekker som lagde drag underveis. Oksen var fin å
kjøre alene, men ikke i spann, så den ble permittert. Det
hadde passet dårlig at den ene oksen i oksespannet
hadde lagt seg ned foran kronprinsparet!

Endelig (?) kom vi til den dagen oksene skulle spennes
for. Jeg hadde en 4-hjuls ponnivogn som var veldig lett,
den ble dratt på oksen, oksen sto rolig så jeg løsnet
oksen fra hestebindinga og satte meg opp i vogna. Da
skjedde det ting, den bykset av sted med bukkesprang
bortover veien, der hadde den peiling mot ei
graverskuffe, men skjenet på si. Jeg dro i tømmene og
proet til jeg ble tørr i kjeften, men ingen ting skjedde.
Det er da det er godt at naboen har et jorde til å få
snudd på! Oksen oppførte seg akkurat som hestene da
den fikk nesa hjemover – alt gikk da så mye lettere.
Det rare med oksene er at de tar ting likt. Jeg kjørte disse
2 annenhver dag. Den dagen den ene lærte seg å vike og
stoppe, dagen etter lærte den andre det samme … Det
spesielle med okser er at de ikke har det fluktinstinktet
som hestene har. Det har jeg et eksempel på fra
sommeren 2016: Det ble hugget tømmer som ble lagt
langs gardsveien vår. Da jeg var ute og kjørte den ene
oksen og møtte tømmerbilen oppe ved veiskillet på vei
ned for å lesse tømmer, visste jeg at gardsveien ville bli
stengt. Jeg tenkte at jeg kjører en lengre tur så er han
sikkert ferdig med å lesse til jeg kommer tilbake. Kjørte
meg en lang tur og regnet med at veien var klar. Jeg
styrte oksen nedover gardsveien, men der sto
tømmerbilen midt i vegen. Jeg hadde ingen mulighet for
å komme forbi, og denne oksen var det ikke støtt
stoppet heller, jeg så for meg jævlig mye filler og en
forslått kusk. Men, jeg tok sjansen og kjørte oksen rett i
fronten på tømmerbilen. Der stoppet den mens
tømmerkjøreren dunket stokkene i bakken for å få de
jevne i front og løftet de så over hue på oksen, jeg satt
med nokså høy puls. Han gjorde seg ferdig med å lesse,
la krana på plass og kom fram. Jeg spurte om han kunne

Onsdag 7. september kom. Elin og Kristen lesset opp
vogn, mjølkespann og sekker, seletøy og diverse.
Torsdag 8. september opprant, begge oksene ble satt på
hengeren og vi skulle være i Seljord før kl. 15.00. Da
skulle generalprøven være. Da vi kom dit, var det som
vanlig det komplette kaos med folk overalt som holdt på
å rigge i stand til fredag. Opptoget skulle regisseres av en
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proff regissør, alt skulle gå på sekunder. Men det er ikke
støtt det går etter planen når en har med dyr å gjøre. Vi
ble klare til generalprøven. Vi skulle kjøre etter et par
telemarkskyr og kalver. Jeg var spent, denne oksen
hadde aldri vært ute i sånn trafikk. Det var sekketraller,
golfbiler, kjerringer, unger og gubber med vogner og
andre ting. Men det gikk helt perfekt, oksen brydde seg
ikke om noe! Det var godt, og jeg satt igjen med en
veldig god følelse etter generalprøven. Den andre oksen,
den som ikke ville gå i tospann, var med som selskap for
den andre. Etter oksene var fôret og stelt, reiste vi opp
til Audhild i bakken for overnatting og sosialt lag – og
sosialt lag ble det!

utstillingskontoret kl. 8.00. Dømmingen begynte kl. 9.00,
og det var mange påmeldte dyr. Jeg må si det surret i
bakhodet om kjøringa som skulle skje kl. 19.15.
Dømmingen og premieutdelingen gikk greit. Elin og
Kristen hadde holdt på med å vaske og pusse okse og
seletøy, så for meg var det som å komme til dekket bord.
Ekvipasjen vår skulle være av småkårsfolk, så vi gikk i
busseruller, vadmelsbukser og støvler. Elin i stakk,
hodetørkle og med kurv på armen. Klokka nærmet seg,
og starten på opptoget gikk. Jeg hadde med en
spellemann som satt på mjølkespannet og spilte under
kjøringa, og skulle hoppe av under fart foran scenen og
Kronprinsparet. Starten gikk presis, det var med 20 dyr i
paraden, og oksen gikk best av alle! Vi måtte stå og
vente foran porten til fjøset, for hestene som kjørte
Kronprinsparet hadde ikke kommet ut enda. Så ble det
vår tur – jeg må innrømme at
det var med ærefrykt jeg
kjørte inn, da var Stenby'n
konsentrert skal jeg si! Oksen
gikk perfekt, spellemannen
var med og fela låt. Jeg så
Kronprinsparet i høyre
øyekrok, jeg turte ikke se på
si da vi passerte scenen og to
store storskjermer foran
oksen og med to meter
avstand fra beina til
Kronprinsparet, pluss noen
tusen andre. Jeg var meget
fornøyd da vi passerte ut fra
fjøset, festplassen.

September og åpningsdagen opprant med et strålende
vær. Jeg skulle dømme ku og skulle være på

Nå var endelig ett års arbeid
belønnet med hell. Vi var en
meget fornøyd gjeng som
hadde fått til dette. Det ble
avsluttet med en Cognac.
Den andre oksen som var
med som selskap, solgte jeg
på lørdag i tråd med
gamlemåten; et solid
håndtrykk! Jeg tør påstå at
dette var den eneste
kjøreoksen som ble solgt på
Dyrsku'n i Seljord 2016.
Odd-Roar
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Rødkoller som kulturlandskapspleiere
Som dere alle kanskje vet, er det ikke jeg som driver
gården hjemme lenger, den er overdratt til neste
generasjon, noe jeg er meget glad for. Nyter kårkallens
glade dager …. Nei da, jo da – sånn er det vel ikke helt,
men nesten. Er i alle fall ikke i fjøset hver dag. Nå går
det lang tid mellom hver gang jeg steller, men får dagene
til å gå allikevel. Uansett, jeg har lyst til å dele litt med
dere da! Vi, jeg sier vi, selv om det nå er Kristian som har
ansvaret for alt. Vi leier en del beiter, og for noen år
siden så kontaktet Jeanett Kaggestad meg, hun var
opptatt av kulturlandskapet og dets gjengroing. Hun var
interessert i å ha beitende dyr slik at landskapet ikke
grodde igjen. Har først gjerdet inn to teiger som vi nå har
brukt i noen få år, deretter et beite som jeg la til den ene
teigen i vår, og nå enda en teig som fra gammelt av var
fulldyrket og kaltes Skinstadmoen. Fordi vi har både
storfe og sau så blir det gjerdet inn med impregnert stolp
med en avstand på ca 180 cm, sauenetting, bølgetråd og
strømtråd. Skinstadmoen hadde ikke vært brukt på
mange år, og var fullt av små lauvskau. Endelig ferdig, så
slapp vi inn åringskviger derav ti rødkollekviger og en
dølafekvige og ei telemarkskvige. Disse koste seg i den

lange enga og tette lauvskauen. De har virkelig gjort en
meget flott jobb med å holder vegetasjonen nede, både
gras og lauvskau. Legger ved noen bilder dere kan se
selv. Neste år er det sikkert et flott beite!
Erik
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Glimt fra en svunnen tid
Dette blir en ny 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. Første del er bidrag fra Marit og Odd-Roar Stenby. God lesning!

Rødkolle på Gjestvang, Greniskogen – Nes på Romerike anno 1938
dere ser på bildet, står de løse på tunet. I bakgrunnen
kan dere se at det er ei ku som står i kø. Else forteller
videre at Erteblomma mjølka to bøtter hvert mål, sjøl
om det er en del skum, så må det vel sies at det var
riktig så bra med mjølk i den kua! Erteblomma fikk
navnet sitt fordi hun åt opp alle erteblomstene. Kua
var rimelig si-jura. Hvor mange kalver kua hadde fått,
vites ikke. Legg merke til fettkoppen som står ved
siden av Borghild.

På bildet ovenfor ser vi Borghild Greni, født 1894 som
mjølker Erteblomma. Til høyre ser vi Else Kvamseng
(pikenavn Greni), født 1926 – altså 12 år da bildet ble
tatt, Else mjølker kua Fagerlin. Historien bak bildet er
blitt fortalt av Else, som er tanta til Marit Stenby. I dag
er Else 91 år.
Foto ble tatt av Else’s bror, Pål Greni, med fotoapparat
kjøpt av Else. Hun hadde fått 15 kroner av ei tante i
Amerika, og fant ut hun ville kjøpe fotoapparat for
disse. Bildet er tatt på beite hos Peder
P. og Borghild Greni, Nes på Romerike.

Vi takker Else Kvamseng, Marit og Odd-Roar Stenby
for bidraget, og håper flere tar en titt i arkivskuffen og
graver fram noen gamle bilder fra «før i væla».

Else forteller at da de skulle mjølke, skranglet de bare
i mjølkebøttene, så kom dyra opp fra hamninga. Som
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Nytt fjøs til Østlandsk Rødkolle
Gunhild og Bent Dangstorp på Snoppestad Gård i
Varteig, flytta sin rødkollebesetning inn i helt nytt fjøs
november 2016.

er en lys, romslig og fin driftsbygning hvor løsninger
tilpasset moderne ammekudrift og dyrevelferd var
satt i fokus. Selv om de hadde flyttet inn kuene, gikk
kviger fortsatt i den gamle driftsbygningen. Det er
meningen kvigene også skal fôres i det nye fjøset. Det
står igjen litt arbeid med å lage fast dekke, slik at de
kan fôres i den nye fjøset, bevege seg fritt på uteareal
og ha liggeareal inne i det som tidligere har vært brukt
som husdyrrom (i den gamle driftsbygningen). Snø og
vinter gjør at slikt arbeid må utsettes til varmere tider.

Vi i Laget for Østlandsk Rødkolle syntes det er
kjempeflott at noen satser på Østlandsk Rødkolle i
ammekuproduksjon. Gunhild og Bent satser på en
økologisk linje, de har oppfôring på melk og gras,
bruker ikke kraftfôr, og dermed reduseres
klimaavtrykket.

Selve utbygginga startet våren 2016. Den nye
driftsbygningen er bygget på fjell, det krevde mye
sprenging og tilførsel av ny fyllmasse på tomta. Det er
ikke få timer som har gått med til grunnarbeid og
planlegging. Selve utførelsen av bygget ble levert av
et dansk firma, Kjærgård.
Vi ble vist rundt og det var så nytt og fint. Artig å se
det fine resultatet. Etter omvisning ble vi bedt inn på
mat og kaffe og en hyggelig prat. Vi ønsker hele
familien Dangstorp lykke til med den moderne og
flotte driftsbygningen!
Erik

De har bygd løsdriftsfjøs med fôrbrett langs hele
fjøset hvor dyrene har spiseplass fra begge sider. De
har skrapeareal der dyra står og spiser og de har bygd
romslige binger med talle hvor dyrene kan bevege seg
fritt og ligge i mye halm.
Erling Ek Iversen og undertegnede tok turen dit 24.
november 2016 (like etter innflytting), for å se på den
flotte driftsbygningen og dyra, samt selvfølgelig å
gratulere gårdbrukerne med ett flott fjøs. Hele
bygningen er på over 900 m2, altså nesten ett mål. Det
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I Kolla nr 2 – 2016, gikk stafettpinnen til Tonje Aas i Maura, men den historien kommer ikke før neste gang – i stedet
fikk vi en historie fra Marit Hoff i Nord-Trøndelag. God lesning!

Rødkollestafetten
Marit Hoff, Nord-Trøndelag

H

er kommer en hilsen fra Nord-Trøndelag,
nærmere bestemt Olav Duuns rike: Jøa. Ei lita øy
utenfor Namsos. Her er det landbruk,
hovedsakelig melk og kjøtt som er det vi lever av.

inseminerte selv. Siden har det gått opp og ned med
raser og antall dyr. Har alltid sagt at jeg hadde hatt fjøset
fullt av gamle raser, hvis jeg bare hadde plass. Har hatt
Telemarkfe, Angus (hun fikk navnet Angina og var
melkeku, haha), Fleckvieh (melkesimmental), Jersey og
STN. Og selvsagt NRF da! Nå er besetningen ca 50/50
med NRF og STN.

Jeg bor på en gård som heter Hov, så man hører med en
gang at det har vært bosetting her leeeenge. Slekta mi
kjøpte gården allerede i 1756, så jeg er 8. generasjon
som driver her. Det er gravfelt i kort avstand fra gården,
nede ved sjøen, og en som har metalldetektor som
hobby har funnet masse småting, mest knapper og
mynter. Men det er gjort store gravfunn på hele øya!

Husker ikke sikkert, men tror jeg hørte ryktet om ØR dyr
til slags på Inderøy via folk i STN-laget. Fikk
telefonnummer og ringte. Jeg har hestehenger selv og de
ville ha dyra henta fort, så jeg kjørte ganske snart. Kua
hadde vært ammeku og sto tom, så hun var ikke
interressant for meg. Jeg var ute etter dyr som kunne bli
melkekuer. Tok med meg døtrene til kua, men det ble
snart klart at den yngste var ikke noe å satse på, hun var
gal! Livredd folk og var rett og slett farlig!

Jeg selv er eldst av tre søsken, og det var klart allerede
da vi var små at det var jeg som skulle bli bonden. Jeg
lekte ku hele året … (hehe), krabbet rundt på alle fire, og
da kyrne var ute om sommeren, ble jo båsene ledig til å
leke der.

Den største kviga var så gammel, at hun burde vært
drektig for lenge siden. Hun var inseminert to-tre ganger,
men ikke tatt seg, så jeg slapp henne inn i bingen til
gardsoksen min. Han var renrasa STN okse, med
papirene i orden. Hun ble drektig, og en mix av en
oksekalv kom 9. februar 2016.

Jeg vokste opp med den lokale rasen her, Sidet Trønderog Nordlandsfe, så de er mine beste venner i dag også.
Mine foreldre slutta med ku i 1973, så jeg var hos
naboene å lærte meg melking og vasking av
rørmelkanlegg. Jobba litt som avløser også, men da jeg
og min mann skulle stifte familie og magen ble for stor,
slutta jeg der.

Jeg tok kontakt med Gunhild Dangstorp for å få råd om
okse som kunne gi bra med melk. Hun mente 6773
Brynjar kunne være bra, så jeg bestilte 4 doser. Kua ble
drektig på første dose, det var ingen problemer med
fruktbarheten. Den 26.januar i år kom oksekalven, som
meget gjerne skulle vært ei lita frøken – men du verden
så kosete og snill han er! Nå ser det ut til at han får nytt
hjem også, det gleder meg stort! Kua selv måtte slaktes
på grunn av celletall / jurbetennelse.

I 1987 ble vi spurt om å forpakte en gård her ute i noen
år, til gutten som skulle overta etter sin tante og onkel
var ferdig med militærtjenesten. Det gjorde vi inntil vi i
1991 tok over hjemgården min Hov, men her var det
hverken kvote eller dyr. Vi søkte 6 ganger i løpet av 1,5
år før vi fikk kvote på ca 57 tonn. Da vi fikk papirene på
kvoten, den 1. september 1992, gikk det tre uker, så
døde min mann i ei ulykke i HV. Jeg ble plutselig alene
med 4 små, den minste var knapt 6 mnd, én på nesten 2
år, én på nesten 4 år og eldstemann på 8 år.

Nå har jeg ei NRF ku som er inseminert med Brynjar, og
har fortsatt 2 doser igjen, så vi får se. Flotte dyr, disse
kollene!

Årene gikk med barn og fjøs … Kvoten økte etter hvert.
Kjøpte av staten, mine naboer og tante/onkel. Nå nå er
kvoten på litt over 166 tonn – i år (staten tok 2 % vet
dere ...).

Marit Hoff

Allerede da vi ble forpaktere, tok jeg kontakt med
Avlslaget for STN for å finne dyr. Leide hestehenger og
kjørte til Røros. Kom hjem med Rørosa, ei kvige som jeg
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Årsmøte og seminar med Norsk Bufe på Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker
Gunhild Dangstorp og Grete Wold Sunde var LØR sine
årsmøteutsendinger til Norsk Bufe 2017. Det ble i
sammenheng med årsmøtet holdt et seminar for de
norske landrasene av storfe. Det var ca 60 påmeldte
deltagere til seminaret.

Selve seminaret ble åpnet fredag 3. mars av Hilde Riis,
leder i Norsk Bufe, og temaet var: Hvordan få bedre
økonomi ved hold av de gamle rasene. Råvarekvalitet,
produkter, produktutvikling, merking mm. Programmet
besto av mange interessante foredrag om mat,
produksjonsformer, merkevarebygging, forskning,
regelverk og erfaringer med forskjellige typer drift.
Hvordan forskjellige produsenter har taklet utfordringer
og har lykkes med prosjekter. Et meget allsidig og faglig
godt sammensatt seminar, samt mange hyggelige
«artsfrender» å dele tanker og erfaringer med i form av
diskusjoner og sosialt samvær.

Gunhild Dangstorp

-

Her er noen små utdrag fra foredragene:
- Matmerk v/Nina W. Hegdahl. Kan noen av de
merkene som Matmerk forvalter være aktuelle for
produkter fra de norske landrasene?
- Hva skjer med Urfe v/Ola Langleite
- Siste nytt fra
mjølkeprosjektet:
Hvilke egenskaper har
egentlig mjølka fra de
gamle norske rasene?
v/Ragnhild Aaboe
Inglingstad, NMBU.
- Sammenhenger
mellom beite,
konserverte
grovfôrtyper, kraftfôr
Anna Rehnberg
og produktkvalitet,
v/Hanne Sickel, NIBIO.
- Siste nytt fra Genressurssenteret. Hvordan er
situasjonen for rasene våre i år? Bruk av seminokser
og gårdsokser. Fordeler og ulemper v/Anna
Rehnberg.

-

-

Kjell Trandokken

Guldkolla-prosjektet v/Gunhild Dangstorp. Antall
avlskyr av Østlandsk rødkolle har økt fra 129 til 306 i
perioden 2011-2015, hovedsakelig som følge av
dette prosjektet. Hva kan de andre raselagene lære
av dette? Gunhild fortalte litt om hva som var gjort i
fellesskap for å lage merkevaren Guldkolla. Guldkolla
selger kjøtt fra Østlandsk Rødkolle som er kun fôret
på gras.
Ingve B. Berntsen – Årets unge bonde i 2016,
fortalte om sin satsing på Vestlandsk Fjordfe. Han
bygger nå nytt fjøs til 80 mordyr og ønsker å bytte ut
Hereford for å kun satse på Vestlandsk Fjordfe.
Egen omsetning av kjøtt fra flere landraser v/Arne
Smøttebråten, Hemsedal.
Bruk av heimseter og langseter med telemarksku.
Ysteri på hjul v/Kjell Trandokken, Valdres.

Ingve Berntsen
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-

Oppbygging og drift av ysteri. Erfaringer fra Bondens
marked og andre markedskanaler v/Jarle Rueslåtten,
Rueslåtten Ysteri, Hallingdal.
Middag og orientering fra hotelleier Olav Lie Nilsen,
om hans satsing på å bli best på lokalmat. Han har
bygd om en svømmehallen til ysteri og kjøpt seg
gård der han driver mjølk og kjøttproduksjon Han
bruker egenproduserte råvarer på hotellet.
Smaksprøver på god egenprodusert ost og
spekepølse, samt morsomme historier om driften av
hotellet, gården mm.

-

-

-

Orientering om reglene for kjøp/leie av mjølkekvote
og hvordan søke foredlingskvote. Hvordan skal vi
forholde oss til det nye kravet om avdrått pr ku? v/
Bob Gottschal, Fylkesmannen i Telemark.
Vi så og smakte på produkter som deltakerne hadde
med! Her kunne alle som hadde med produkter,
dele ut smaksprøver. Selv om det bare var en testproduksjon på kjøkkenbenken. Vi ble oppfordret til å
gi konstruktive tilbakemeldinger og bidra til
inspirasjon. Vurdere merking og emballasje. Det var
mange gode produkter med fin innpakning og gode
logoer.
Vi reiste på befaring til gården til hotelleier Olav Lie
Nilsen. Vi ble servert kake og kaffe i et gammelt og
meget fint restaurert hus.
Årsmøte i Norsk Bufe startet etter gårdsbesøket på
lørdag, referatet ligger under Bufe sin hjemmeside.

Dette var kort oppsummert fra seminar og årsmøte i regi
av Norsk Bufe.
Grete Wold Sunde.

Til venstre ser vi
spekeloftet til
hotelleier Olav Lie
Nielsen.
Til høyre ser vi et av
hans Dølafe, han har
flere eksemplarer av
de forskjellige
bevaringsverdige
rasene.
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Årsmøte i Laget for Østlandsk Rødkolle
forskjellige raser, inkludert Rødkolle. Vi var også hos
Gunhild og Bent Dangstorp som har nytt fjøs til
ammekubesetningen sin – som består av Rødkoller.
Helgen ble avsluttet med et siste gårdsbesøk hos
Steinar og Jon Kokkim, de har seks Rødkoller – i tillegg
har de en gårdsbutikk, hvor vi fikk kaffe og kaker som
avslutning på en trivelig helg. Årsmøtepapirer finner
dere på nettsiden rodkollelaget.com.

Årsmøte for 2016 i LØR ble holdt på Quality Hotell på
Grålum i Sarpsborg, den 4. februar 2017 med
overnatting for de som ønsket det. Det var oppmøte
til lunsj med påfølgende årsmøte. Etter endt årsmøte
ble det middag. På søndag ble det fire gårdsbesøk;
Kalnes VGS hvor de i hovedsak har NRF, men også
noen Rødkoller i mjølkeproduksjon. Videre til Wenche
og Per Brattset, som har en besetning bestående av

I det nye fjøset til Gunhild og Bent Dangstorp

Kalnes VGS

Kaffe og kaker hos Steinar og Jon Kokkim

Gårdsbutikken hos Kokkim
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Hos Wenche og Per Brattset

Her er en artikkel om Rødkollas historie i England, skrevet av Kjell Myhrer.

Rødkollas historie i England
hverandre, og i 1862 kunne de offisielt stille ut «the
Improved Norfolk and Suffolk Red Polled» på the Royal
Agricultural Society Show. Stambok ble opprettet i 1874
og fra 1882 ble navnet Red Poll (Rødkolle).

Etter romertidens fall i England kom saxere fra Danmark
og nordlige Tyskland og bosatte seg over østlige deler av
landet. De hadde med seg dyr, deriblant storfe fra
hjemlandet. Senere kom vikinger på tokt fra Norge, og
hadde med seg røde og blakke kollete storfe. Disse ble
blandet med stedegne raser og etterhvert utviklet til nye
raser som var effektive og samtidig tilpasset lokale
forhold. Hundrevis av år seinere ser vi fortsatt
resultatene av disse dyra:

Standarden krevde nå at dyra skulle være kollet og røde,
med ønske om mørk og kraftig rødfarge. Hvitt skulle
bare forekomme i halen og på framsiden av juret. Juret
skulle være stort og framtredende. Alle dyr med tegn til
horn eller nyvler ble avvist. Rødkolla kunne virke kort,
men tung og kraftig bygd. Okser med voksenvekt på
omtrent 900 kilo, kua på 550 kg.

Blakk Suffolk (Suffolk Dun) var ei svært god mjølkeku,
selv på ekstensiv fôring og minimalt stell. Blakk Suffolk
var kjent som den beste allroundkua i England. Det var ei
lita ku med typisk mjølkerase-preg, stor vom for å
fordøye store mengder grovfôr, et stort jur og en tydelig
spiss ryggrad. Blakk var den vanligste fargen, men både
gulaktige, musegrå, kremfarget, brandete og røde kyr
kunne forekomme.

I England var 1940- og -50 tallet den store tida for rasen.
Dessverre var livdyretterspørselen stor og
kvalitetskontrollen liten, med resultat at det ble brukt
mye mindre gode dyr i avlen, og ryktet fikk svi. For å
bøte på disse feilene og demme opp for stadig trykk fra
Friser-kua ble det forsøkt å forbedre rasen med å innføre
Rødt Dansk Malkefe. Dette ble dessverre feilslått og gikk
ut over raseegenskaper, dårligere utnytting av grovfôr,
dårligere holdbarhet og problemer med fruktbarhet.

I Norfolk fantes mye rødt fe med hvitt hode og halvlange
horn. Disse ble kalt Norfolk Red og var tydelig hardføre
dyr og med evne til å vokse raskt.
I begynnelsen av 1800-tallet begynte storfeavlere i
Suffolk og Norfolk samarbeidet om å videreutvikle disse
to rasene med å krysse de beste fra hver rase med

I 1980 var det kun 20 besetninger og 148 registrerte kuer
igjen av Rødkolle i England. Av disse var 13 besetninger
med melkeproduksjon. Gjennom iherdig arbeid er nå
antallet avlskyr oppe i ca 1000, nokså jevnt fordelt på
melke- og ammebesetninger. Gjennomsnittlig
melkemengde ligger på ca 4000 kilo i året. Målet for den
britiske foreninga er å beholde preget som ei
kombinasjonsku, da den ikke kan konkurrere med
spesialraser verken på ren melke- eller kjøttproduksjon.
Det er likevel grunn til å tro at det vil være behov for ei
slik ku på mange gårdsbruk også i framtida.
Kilder: Mother Earth news
Bilder: Red Poll Society UK

Red Poll okse anno 1911

Red Poll ku

Red Poll okse 2008
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Dyrsku’n 2017
Dyrsku’n hadde 150 års jubileum i 2016, og i den
forbindelse klarte vi å stille med hele sju Rødkoller på
utstillingen! Det ble dessverre ingen Rødkoller påmeldt
til utstillinga i Seljord 2017. Fra i år er det kun dyr fra
besetninger som har status grønn i kontrollprogrammet
for BRSV og BCoV som får stille – vi tror dette har en
medvirkende årsak til at det ikke ble noen påmeldinger
denne gangen. Vi håper dere der ute tar en prøve for
dette i løpet av vinteren, slik at vi kan representere den
flotte rasen vår neste år!
Laget for Østlandsk Rødkolle kommer til å bestille hytte
med mange sengeplasser neste år, som i fjor og i år, så
det er bare å begynne planleggingen for Dyrsku’n 2018!
For styret i LØR
Gunhild Dangstorp

Årsmøte 2017
Årsmøtet for 2017 er fastsatt til helgen 26.-27. januar 2018. Det vil bli avholdt
på Raumergården i Gjerdrum, Akershus.
Innkalling kommer i julenummeret av Kolla. Hold av helgen og bli med på en
sosial sammenkomst med Rødkollevenner!
Styret

Sommertur 2017
På grunn av for få påmeldte,
ble det dessverre ingen
sommertur i år. Vi har gjerne
lyst til å prøve igjen neste år,
med samme programmet som
var satt i sommer. Håper så
mange som mulig får blitt
med da. Som erstatning for
sommerturen, ble det «på
sparket» holdt grilling i stedet.
Grillinga ble holdt hos Tonje
og Ole Christian Aas i Maura.
Vi ble en liten gjeng som koste
oss med fjøsbesøk, mat med
godt drikke til og skravlet ku inn i de sene nattestimer.
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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

Kua til Wenche og Per Brattset, Fjellgod. Kjøpt 2016 av Thore Ruud
i Valdres. Kua fikk navnet sitt fordi hun ble født på stølen. Kalven
heter Rødros, det er ikke Fjellgod sin kalv, hun ville nok bare være
med på bildet.

Foto: Per
Brattset

Kvigekalven Audhild, far 44017 PerAndreas, morfar 44532 Odin
Foto: Tonje Aas
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Medieomtale av Østlandsk Rødkolle
De siste par åra har det vært skrevet mye om de
gamle, norske landrasene – og det er jo strålende! I
vår var det stor dekning om våre bevaringsverdige
storferaser i Norsk Landbruk, og i nummer 04-2017,
var det om vår egen Østlandsk Rødkolle. Gunhild og
Bent Dangstorp prydet en dobbeltside i dette
nummeret om sin ammekubesetning bestående av
kun rødkoller.
Nationen har også hatt betydelige reportasjer om
Østlandsk Rødkolle og de andre bevaringsverdige
rasene. Torsdag den 27. juli hadde de først en
reportasje om at krisen er over for de gamle norske
kurasene, med ny reportasje om Rødkolla lørdag den
29. juli. Der er det Gunhild Dangstorp og Erik
Skretteberg som er intervjuet.
Nationen får frem i sin reportasje den 27. juli at
Østlandsk Rødkolle har den største framgangen i
antall avlskyr. Fra 2011 til 2016 økte tallet på avlskyr
fra 129 til 356, det gir en vekst på hele 176 prosent.
Vi bør være stolte av det vi har fått til hittil, og se
dette som motivasjon for å føre arbeidet vårt videre
– tydeligvis er det noe av det vi gjør som virkelig
virker!
Det er tydelig at det er økt fokus på Norges egne
husdyrraser for tida, en artikkel i Aftenposten 1.
september, har fått overskriften «28 av 38 norske
husdyrraser er truet». Her står det om de norske
rasene, ikke bare storfe, men også sau, kanin, geit,
gås og hest. Tall fra FAO (FN sin organisasjon for mat
og landbruk) viser at husdyrraser er i ferd med å
forsvinne verden over i et raskt tempo. Rasene
forsvinner på grunn av stor internasjonal handel med
husdyrgenetikk (livdyr, frossen sæd etc.) og fordi
ensretting av internasjonal husdyravl, med stor
konkurranse om høy prestasjonsevne og økonomisk
produksjon, går utover er rekke lokale raser som
taper i konkurransen.

Norsk Landbruk nr. 04-2017

Nationen 29. juli 2017

Vi kan med god samvittighet gi oss et klapp på
skulderen for
innsatsen hittil, men
også fortsette vårt
arbeid videre, og
ikke «hvile på
laurbærene» sjøl
om vi har hatt
framgang de siste
årene – for det kan
da vel aldri bli for
mange rødkoller??
Nationen 27. juli
Aftenposten 1. september
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Annonseringer

Fagdag ammeku, norske landrasar
Dokka, 7. oktober 2017
Dølafelaget ber inn ammekuprodusentar med norske
landrasar og andre interesserte til fagdag på
Klinkenberghaugen grendehus (Nybakktåje 38), laurdag
7.oktober 2017.
Det blir innlegg frå Storfekjøttkontrollen, dølafebønder
med ulike driftsopplegg og Norsk Genressurssenter.
Nordås Kjøtt vil ha innlegg om moglegheiter for
foredling og utvikling av produkt for produsentane. Det
blir informasjon frå Nordre Land kommune om aktuelle
tilskottsordningar for vår produksjon. Det blir også
gardsbesøk til ein Dølafe ammekubuskap.
Vi håpar dagen blir eit møtepunkt for produsentar for å
utvekle erfarinar og knytte kontaktar.
Program:
10.00 Frammøte, kaffe
11.00 Foredrag og diskusjon
15.00 Gardsbesøk
17.00 Middag med kjøt frå Dølafekalv
Påmelding ved å betale kursavgift kr 500,- til konto
2146.40.74292. Merk betalinga med «fagdag» og
namnet på den påmeldte. Påmeldingsfrist er 20.
september.
Vi ynskjer velkomen til ein triveleg og lærerik dag!
For Dølafelaget
Thomas Stubberudlien Brudalen
Ammekukontakt

Sidet Trønder- og Nordlandsfe og Østlandsk Rødkolle hos Wenche og Per Brattset
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Beiteidyll på Glittre Gård

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.

ØNSKER DU Å KJØPE
KUKALENDEREN FOR 2018?

PRIS 180,- / STK.
TA KONTAKT MED:
ANNE RAGNHILD SAGLIEN
481 48 286
annesagl@online.no
~ 26 ~

Returadresse:
Laget for Østlandsk Rødkolle
Berit Aslakby
Ødenesvegen 4
3370 Vikersund

2
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