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Hvor finner du tjenesten

� Logg inn på «min 
side» som 
produsent

� https://medlem.nortura.no

� Klikk på «rapporter»

� Det kommer et 
vindu med flere valg 
� Klara ligger under 
«storfe»



Første bilde viser gjennomsnitt av siste leveranse
� Velg ønsket avregning fra 

rullegardin øverst

� Startbildet viser gjennomsnitt av 
avregningen

� Mulighet for å se snitt av alle 
dyrekategoriene på aktuell 
avregning.

� Velg ønsket enkelt individ for å 
studere nærmere eller simulere 
annen vekt/alder.

� Det er mulig å simulere på «Ung 
okse» de er lyseblå i feltet.
Andre kategorier er grå � de er 
mulig å se detaljer, men ikke 
simulere.

� Ung okse som er grå, skyldes 
datamangel eller andre feil som gjør 
det umulig å simulere på det 
individet.
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Gjennomsnitt av valgte avregning.
Klikk også på hver av dyregruppene



Slakteklasse oppgitt i tall med desimaler-
viser hvor i intervallet til klasse slaktet er
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Klasse Tall Intervall

P- 1 0-1,49

P 2 1,5-2,49

P+ 3 2,5-3,49

O- 4 3,5-4,49

O 5 4,5-5,49

O+ 6 5,5-6,49

R- 7 6,5-7,49

R 8 7,5-8,49

R+ 9 8,5-9,49

U- 10 9,5-10,49

U 11 10,5-11,49

U+ 12 11,5-12,49

E- 13 12,5-13,49

E 14 13,5-14,4

E+ 15 Over 14,5

Tabell over slakteklasse ligger under «Om klassifiseringer» 
øverst på siden � i den blå linjen



Oversikt, alle slakt siste 6 mnd

� Nederst under alle 
avregninger
er et valg «siste 6 måneder»

� Viser alle slakt siste 6 mnd

� Med snitt slaktedata

� Samlet utbetalingspris i 
hver kategori  
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Bilde ved valgt enkelt individ

� Valgt individ vises 
i blått

� Flere detaljer kan 
vises, det er 
alder, tilvekst 
lengde, K-faktor 
osv.

� Ved simulering 
kan flere detaljer 
vises.
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Viktig å vite om oppgitt slaktepris

� Det er forskjell på om 
anlegget der dyret er slaktet 
har lagt om til SAP eller ikke.

� Øverst står det om prisen er 
hentet fra nytt eller gammelt 
datasystem

� Dersom prisen er fra gammelt 
system:

� Prisen er avregningspris + 
kvalitetstilskudd

� Dersom prisen er fra nytt 
system(SAP):

� Prisen er inkludert alle trekk 
og tillegg på individ, som for 
eksempel puljetillegg, 
innmeldingstillegg, andre 
avtaletillegg.
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Hva kan «Klara» gi?
� Det gir mulighet til å sjekke oppnådd klassifisering, med tall og to 

desimaler på alle dyr.
Oppgitt slakteklassifisering er hentet fra målingen på dyret!

� Vær oppmerksom på at simulering i Klara gir en forenklet 
beregning.

� Det er ikke en absolutt fasit!

� Det gir et snitt resultat på hele leveranser eller 6 siste måneder.

� Vær oppmerksom på at lengden ikke er en del av simuleringen og 
beregningen av nye data:

� Simulering til tyngre og eldre dyr blir sannsynligvis litt overvurdert i 
slakteklasse.
Fordi de sannsynligvis ville vært litt lengre

� Simulering til yngre og lettere dyr blir sannsynligvis litt undervurdert i 
slakteklasse.
Fordi de sannsynligvis ville vært litt kortere.
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Blid Klara ved positivt resultat

Lei Klara ved negativt resultat



Simulering � alternativ 1: tilvekst endrer seg
� Simulering her er en NRF �

okse som ved 5 kg høyere 
vekt hadde fått slakteklasse 
O+

� Endres vekt uten å endre alder 
= tilvekst endrer seg

� Endres alder uten å endre vekt 
= tilvekst endrer seg

� Økonomi viser med endret 
slaktepris og endret 
fôrkostnad.

� Fôrkostnad er 3 kr pr FEm
� Snitt av kraftfôr og grovfôr.

� Helt annen fôrkostnad kan 
regnes manuelt � antall FEm 
er oppgitt
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Simulering � alternativ 2 � lås tilvekst

� Simulering på samme dyr�
med ved låst tilvekst

� Tilveksten er konstant

� Alder og vekt endres 
parallelt etter tilveksten 
dyret har hatt.

� Viktig å vite om vekst:
Vekstkurven flater ut, og  den daglig 
tilvekst reduseres når dyret nærmer 
seg slaktemodent.
For å ha høy tilvekst er det viktig å 
lykkes i kalvestellet, og videre utnytte 
vekstpotensialet i 6-10 mnd. alder.
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Lyseblå individ kan det simuleres med
- de som er grå i oversikten viser oppnådd slaktedata, men er ikke mulig å simulere annet resultat

� Kategori «ung okse» er lyseblå.

� Mulig å simulere med

� Dersom en «ung okse» er grå:

� Skyldes feil eller mangelfulle 
data / dataoverføringer

� Senere versjoner av Klara kan 
kanskje gi mulighet til å simulere 
på flere slakte kategorier.
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Lykke til med bruken av «Klara»

- vi håper du blir fornøyd

- kanskje finner du sterke sider ved din drift, de må bevares og 

forsterkes

- kanskje du finner forbedringsmuligheter i din drift � da kan utbyttet 

bedres, dersom endringer gjennomføres!
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