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Ny styreleder 

Først vil jeg benytte anledningen til å takke for tilliten og jeg håper jeg kan være 
med og utvikle Forum Ku enda mer. 
Jeg er vokst opp på et gårdsbruk på Sunde i Stavanger. Der hadde vi melk og egg 
og en del grønnsaker og poteter som ble solgt direkte ut i fra eget gårdsutsalg. I 
2002 overtok jeg og min kone hennes familiebruk i Blikrabygda i Vindafjord 
kommune. Vi driver i dag med melk å slakte gris. Jeg er utdannet agrotekniker i 
økonomi fra Øksnevad jordbruksskole og jobber i en deltidsstilling hos Tveit 
Regnskap AS som regnskapskonsulent. Sammen har vi fått 3 flotte barn. 
 
Forum Ku: 
En uavhengig medlemsorganisasjon for melkeprodusenter som skal arbeide for å 
auke kompetanse og lønnsomhet i melkeproduksjonen. Åpen for alle som har 
storfe. 
 
Hvorfor trenger vi Forum Ku? 
 

1. Kraftfor til melkekyr. Forum Ku har sett behovet for å sørge for at våre 

melkekyr får et stabilt og godt kraftfor med de beste råvarene. Forum Ku 

har forpliktende samarbeidsavtaler og jevnlige møter med både Fiskå 

Mølle og Felleskjøpet RA. 

2. Rådgivning. Forum Ku har samarbeid med blant annet Slagtekalve i 

Danmark opparbeidet et godt og kompetent rådgivningskorps innen 

foring, dyrkning og management som våre medlemmer kan leie inn på 

sitt gårdsbruk. 

3. Rammevilkår. Forum Ku arbeider kontinuerlig for å forbedre 

melkeprodusentene sine rammevilkår. Forum Ku sitt arbeid var 

avgjørende for å stoppe en urimelig ny gjødselforskrift. Videre har Forum 

Ku jobbet aktivt og saklig mot politiske myndigheter på ministernivå for å 

få endret beiteforskriften, ved å peke på at den må utformes ut i fra kua 

sitt grunnleggende behov og ikke på følelser. 

4. Kompetanseheving. Forum Ku arrangerer jevnlig fagsamlinger og demoer for medlemmene. Vi jobber også 

for å samle medlemmene i studiegrupper for og utveksle erfaringer. Ofte med foredragsholdere fra inn og 

utland med spisskompetanse. 

5. Bondens helse. Forum Ku var med å starte Bonden sin hjelpetelefon for bønder som trenger noen å prate 

med i tunge stunder. 

- Og lista er sikkert enda lenger. 
 
Sammen med et meget spennende styre håper jeg vi kan fortsette å utvikle Forum Ku til en spydspiss som tar tak i 
utfordringer og ikke er redd for og si i fra. Sammen er vi veldig sterke og vi har ufattelig mange liter med melk bak oss 
når vi representerer Forum Ku i ulike sammenhenger.  
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Mosjonskravet for storfe. 
 
Vi har lenge arbeidet mot landbruksdepartementet for og få omgjort 
luftekravet i Forskrift om hold av storfe, men enn så lenge må vi forholde oss til 
dette på best mulig måte.  
 
Mosjonskravet vil si at storfe i dyrehold innenfor en angitt periode på minimum 8 uker er sluppet på beite, i en 
luftegård, mosjonsgang eller annet alternativt utendørs område, eller har fri adgang fra dyrerommet til disse 
områdene/arealene. Utendørs mosjonsareal skal være et tillegg til det arealet som benyttes når dyrene holdes 
innendørs. 
 
Mosjonsperioden er primært i sommerhalvåret, fra april til og med oktober. Men det kan også i spesielle tilfeller 
benyttes andre tider på året. Mosjonsperioden bør være mest mulig sammenhengende. Men forhold som sykdom, 
værforhold o.l. kan gjøre det nødvendig og dele opp perioden. Total mosjonsperiode må likevel være minst 8 uker. 
 
Hvis det ikke er mulig og få til beite, kan man lage luftegård eller en luftegang langs ytterveggen på deler av 
husdyrrommet. Det stiles en rekke krav til utformingen av luftegård/luftegang. Det kan også søkes om dispensasjon 
fra hele eller deler av mosjonskravet. 
 
Mattilsynet har nå startet en kampanje der dette skal kontrolleres. For og hjelpe seg har de engasjert de lokale 
dyrevernsnemndene. Mattilsynet har selv gått ut i media med at de skal reise rundt og se om det er dyr ute. Hvis de 
ser dyr reiser de videre, hvis ikke skal de ta kontakt med dyreeier og spør etter en plan for hvordan luftekravet skal 
overholdes. Vi har den siste tiden fått en rekke tilbakemeldinger om bønder som opplever å treffe fremmede 
personer inne i fjosen og trugsmål om trekk i tilskuddet for at ikke dyra er ute. For det første, ingen har lov og gå inn i 
husdyrrom uten eiers tillatelse og vi forventer at Mattilsynet og de som opptrer på vegne av Mattilsynet oppfører seg 
høflig og med respekt overfor dyreeier. Som nevnt tidligere er mosjonsperioden fra april til og med oktober, og det 
er kun krav om at dyra skal være ute i 8 uker av denne perioden, mange forhold gjør at noen velger forskjellige 
tidspunkt innenfor denne perioden og slippe ut dyra. Vi har bedt om et møte med Mattilsynet for og få en forklaring 
og det er veldig bra hvis vi kan få en tilbakemelding hvis noen har hatt ubehagelige opplevelser fra Mattilsynet. 
 
Vi oppfordrer også alle til å tenke igjennom hva som er mulig å få til på sin gård, eventuelt kan dere søke råd hos våre 
to rådgivere på området: Carsten Houmann tlf: +4524461254 og/eller Niels Dybdahl tlf: +4530412278. De har en del 
erfaring på området og har allerede hjulpet mange av våre medlemmer. 
 
 
 

Samarbeidsmøter med Fiskå Mølle og Felleskjøpet RA 
 
Som en del av vår samarbeidsavtale med Fiskå Mølle og Felleskjøpet RA har vi møte med dem to ganger i året. 
Vårens møter hadde vi i mars. Fiskå Mølle var først ut og de viste oss rundt på området sitt på Tau/Fiskå. De har 
nettopp tatt i bruk en helt ny lagerhall på 100x40 meter og får mye masser fra Ryfast som skal brukes til og utvide 
området enda mer. Vi fikk også en innføring i kvalitetssystemet som skal sikre pellets kvalitet i foret. Fiskå Mølle 
satser mye på Maxamonbehandlet Bygg og har satt i gang en rekke forsøk for å se på effekten både på melk og 
tilvekst.  Fiskå Mølle holder også på å prøver ut en ny blanding til kalv og de er interessert i forsøksverter. Ta kontakt 
med Kjell Rune Vik hvis du er interessert. 
 
Felleskjøpet RA besøkte vi noen dager etterpå. Felleskjøpet RA ønsker og sette mer fokus på grovfordyrking 
fremover. De har innledet et tettere samarbeid med frøfirmaet Barenbrug som har stort fokus på grastypen 
Strandsvingel. Felleskjøpet RA kan blande såfrøpartier helt ned i 500 kg hvis noen har spesielle ønsker.  
 
Vi diskuterte heftig kraftforprisene med både Fiskå Mølle og Felleskjøpet. Fjoråret var et veldig bra kornår i Norge, 
noe som medfører at det blir lagt på toll på importerte råvarer. Selv om råvareprisene på verdensmarkedet er lave 
medfører lav kronekurs samt toll at råvareprisene er høye og vi kan ikke forvente lavere kraftforpriser i nærmeste 
fremtid. 
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Vi kommer til å fortsette samarbeidet med Fiskå Mølle og Felleskjøpet RA, og som en del av avtalen kommer vi og til 
ta ut kraftforprøver for å sjekke innholdet opp mot vareseddelen. Har du mistanke om at kraftforet ditt ikke sam-
svarer med vareseddelen, så ta kontakt. 
 
 
 

Sund jord 
 
I mars var jeg med en rekke bønder fra Norge og Danmark til England for å se på et prosjekt som gikk ut på og 
forbedre jordstrukturen for og øke avlingene og redusere innsatsfaktorene, både gjødsel og maskinarbeidstimer.  
Arrangør på turen var det danske firmaet A3N og jeg reiste som representant fra Aksjon Vatsvassdraget sammen 
med Harald Velde. 
 
Guide på turen i England var Ian Robertson fra firmaet Glenside. De hadde kjørt et forsøk fra 2006 til 2012 der det ble 
satt fokus på å forbedre jordstrukturen ved ulike dypkultivatorer og oksygeneratorer, for og få luft ned i jorda for og 
hjelpe mikroorganismene (makk o.l.). Det ble også tatt ulike prøver av jordtype og næringsbalansen og det ble satt 
inn tiltak for å forbedre forholdet mellom de ulike næringsstoffene i jorda. 
 
I snitt ble avlingene økt med 8 % mens gjødselforbruket sank med 12 % hos de bøndene som var med på forsøket. 
 
Vi har i samarbeid med Haugaland Landbruksrådgivning (snart en del av NLR Rogaland) og A3N satt i gang et forsøk 
på gården min der vi har delt inn et jorde på ca. 65 dekar i to, der vi setter inn ulike tiltak på den ene halvparten, 
mens den andre blir stelt som normalt. Økning/reduksjon i avlingsmengden er en enkel indikasjon på om tiltakene 
fungerer. Forsøket er tenkt og gå over 3 år og Fylket har bevilget midler til forsøket. 
 
 

Blackgras 
 
 
Fagmøte /maskindemo 
 
Styret jobber med et fagmøte om grovfor/jordarbeiding til høsten. Mer info vil komme i neste skriv. På grunn av 
Agrovisjon venter vi med maskindemo til våren. Da blir tema jordarbeiding. 
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Ønsker alle medlemmer 
en riktig god sommer 


