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Fjosmøter

Innhold:
Fjosmøter –
Stressfri håndtering
av storfe.

Stressfri håndtering av storfe v/ Bengt Egil Elve, Nortura
Gjødselvareforskrift
Kom på fjosmøte og treff gode kollegaer og få mange gode tips til
hvordan håndtere dyra, for å få en god dyreflyt og mindre stress i fjoset.
Møtene holdes i hele fylket:

Haugalandet:
Sørvest Ku Da, Blikravegen 410, Øvre Vats tlf 977 29 802
Mandag 19. november kl 10:00
Lista:
Jan Petter Gjertsen, Hauge Østre, Farsund tlf: 909 96 949
Tirsdag 20. november kl 19:00
Jæren:
Elin Hobberstad, Nordsjøvegen 2460, Varhaug tlf: 951 47 633
Onsdag 21. november kl 19:00

Det blir enkel servering.

Grasdemo

Styret i Forum Ku:
Leder

Jan Ove Hole
Tlf. 932 00 366
NestAlf Egil Vaula
leder
Tlf. 934 40 430
Styre- Geir Kåre Sira
medlem Tlf. 958 61 881
Styre- Bjørn Otto
medlem Byberg
Tlf. 454 21 168
VaraPer Inge
medlem Bjelland

www.forumku.no

Ny gjødselvareforskrift
Som de fleste har fått med seg har det blitt oversendt et utkast til ny gjødselvareforskrift fra
Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet i mars 2018. Hvis dette utkastet blir gjort gjeldene vil det få
alvorlige konsekvenser for norsk landbruk over hele landet og spesielt i Rogaland.
For å være i forkant ble det tatt initiativ fra blant annet NLR Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland om å
samle hele næringa for i fellesskap å påvirke arbeidet med ny forskrift. Det er nå satt ned en gruppe som
skal arbeide videre som består av:
Sveinung Svebestad, FKRA
Mons Skrettingland, Jær-kommunane
Jan Idar Haugen, Rogaland Bondelag
Askild Eggebø, Tine
Alf Egil Vaula, Forum Ku
Arne Sæbø, NIBIO
Monica Dahlmo, Fylkesmannen i Rogaland
Helga Hellesø, NLR Rogaland
Gruppa sin viktigste oppgave nå fremover er å påvirke politikerne med saklig informasjon og vise at hele
næringa står samlet bak. Hva er så problemet med det nye forslaget?
1. Slik vi leser utkastet er det formulert slik at det ikke lenger er tillatt å gjødsle innmarksbeite som
ikke i dag er godkjent som spredeareal. I Rogaland er ca 480.000 dekar definert som innmarksbeite i
dag (nesten 45% av jordbruksarealet i fylket), bare vel 120.000 av dette er godkjent som
spredeareal. Da vil det ikke lenger være lov å gjødsle 350.000 dekar innmarksbeite lenger?
2. Det foreslås å sette en maksbegrensning på hvor mye nitrogen- og fosforgjødsel det er lov å tilføre,
og her er det benyttet normtall fra SSB som ligger langt under blant annet gårdsanalyser som er
utført i Grovfor2020 på over 200 melkebruk i hele landet. I praksis vil dette medføre at det blir helt
umulig å ta ut avlingspotensialet som ligger i de beste landbruksområdene og det vil også gå ut over
kvaliteten.
Dansk landbruk innførte kvoter på nitrogengjødsling for noen år siden. Resultatet var at proteinnivået og
kvaliteten på dansk korn falt betydelig, noe som førte til økt import av mathvete og forkorn. Danmark har
nå valgt å fjerne disse restriksjonene. Sverige hadde tidligere avgift på nitrogengjødsel, men denne er nå
fjernet da den viste seg å ikke ha noen effekt på nitrogenkonsumet. Så hvorfor skal vi i Norge prøve på det
samme?
Vi i gruppa føler vi har sterke argumenter, og vi får vist at hele landbruksnæringen står bak dette. Men - vi
har sterke krefter i blant annet miljøorganisasjonene og miljømyndighetene både nasjonalt og her hos
miljøavdelingen hos fylkesmannen i Rogaland, som vil ha enda strengere krav.
Innspill til dette arbeidet mottas med stor takk!
Alf Egil Vaula

Side 2

Maskindemo grashøsteutstyr
Det var en aldeles super grasdemo som ble gjennomført 31. august i regi av Forum Ku. Det unike er
samarbeidet mellom leverandørene om opplegget. De stiller ut og demonstrerer utstyr side ved side.
Hele 52 maskiner ble demonstrert! Så her fikk flere av Forum Ku sine støttemedlemmer vist frem mye
forskjellig grasutstyr 
Demonstrasjonen ble gjennomført på Skas og plasseringen kunne ikke vært bedre. Som bildene viser var
været strålende for de 6-700 fremmøtte som ble med på denne begivenheten 

Glimt fra en nydelig dag på Skas

Traktorer med utstyr på rekke og rad

Takk til Q-meieriet, Nortura, Fatland og Prima som serverte nydelig mat 

Tusen takk til alle som stilte på dugnad slik at årets grasdemo ble en kjempesuksess 
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