Melkeproduskjon på sau
Daniel Meier fra landsbygda Ried i Tyrol har i seks år produsert melk til et ysteri. For å
sikre melkekvalitet til osteproduksjon står sauene inne hele året.
Tidligere var det 25 kyr og 10 ungdyr på bruket. Endringer i forskriftene gjorde at det krevdes store
investeringer for å kunne fortsette med storfe.
Daniel fant ut av det var rimeligere å bygge om til sau. Det er også mindre arbeid med sau. Det passer
siden han også arbeider som sveiser på et mekanisk verksted.

Daniel og hans far i melkestallen

Sauene er av rasen Lacaune, som har sitt opphav fra sørlige Frankrike. Siden Daniel ikke har hatt
sauer i mer enn seks år, vet han ikke hvor gamle de blir. Han regner med at de blir rundt 10 år, og
kanskje noen opp til 15 år gamle.
De melkes to ganger for dagen, og gir 4 liter melk pr dag. Årsavdråtten er 650 liter med
proteininnhold på 5,5 % og fett på 6,5 %. Celletallet er omtrent 100.000 og kimtallet 10.000.
Melka betales med 1,35 Euro (ca 13,50 kr) pr liter. Melkeanlegget er ikke ulikt et anlegg for ku, og
melka hentes to ganger i uken.
De fôres med tørrhøy etter appetitt og 1 kg kraftfôr pr dag. Kraftfôret er en blanding av 70 % kraftfôr
og 30 % lucerne pellets. Sauene skal ha tørrhøy og ikke ha gjæret surfôr, for å få lite sporer i melka.
De skal heller ikke på beite, fordi godt beitegras og fôrendringer også virker negativt for
melkekvaliteten.
Sauene lemmer i november. Lammene tas i fra mødrene med en gang, og får råmelk fra flaske.
Værlammene blir solgt en uke gamle, etter råmelksperioden. Det er andre bønder som fôrer de
videre med pulvermelk, kraftfôr og grovfôr. De blir slaktet ved levendevekt på 50 kg.
Halvparten av saulammene settes på. Den andre
halvparten selges ved 25 kg vekt, til andre som driver med
melkeproduskjon på sau.

Påsett lamma

Sauene stalles opp i binger med 20 cm tykt halmlag på
fast gulv. Halmen skiftes ut hver måned. Det går med
100 firkantballer à 250 kg halm. Det vil si 25 tonn
halm, det er 250 kg pr sau når en regner med påsett
lam. For en tilsvarende drift med 6 måneders beite
ville det gått 125 kg halm.

1Daniel fôrer sauene iført sin nye Nortura dress. Sauene går på 20 cm halm

Det er montert vifter som blåser luft inn, og kanaler opp for å få sirkulasjon i lufta. Det gir friskere luft
og høyere fôropptak og mindre luftbåren smitte. God sirkulasjon på lufta virker også begrensende på
fluene.

Luftekanal slipper overtrykksluft opp via låven.

Vifte blåser frisk luft inn over fôrbrettet.

