
Rådgivning fra 
TeamStorfe



En rådgivningspakke er et standardisert tilbud om rådgivning 
til en fastsatt pris innenfor et avgrenset fagområde. Tilbudet 
bygger på gårdsbesøk med kartlegging, analyse, tiltak og 
oppfølging. For å få utbytte av rådgivningen, stilles det krav 
både til rådgiver og bonde. Tilbudet g jelder kun aktive  
medlemmer av Nortura.

Drift

En viktig faktor for å sikre et optimalt utbytte i produksjonen 
er et drif tsopplegg tilpasset gårdens ressurser. I de drif ts- 
relaterte rådgivningspakkene fokuseres det på å optimalisere 
drif tsopplegget i ulike faser av drif ten. 

DriftsRåd Avl
Rådgivningspakken setter søkelys på de avlsmessige tiltak 
som kan bidra til bedre økonomisk resultat . Tilbudet er tilpas-
set både reinavls- og kryssningsbesetninger. De viktigste 
elementene i rådgivningstilbudet er:
• Hjelp til innkjøp av rett avlsokse når det g jelder både rase 

og individ
• Oppsett av inseminasjonsplan i besetningen
• Utvelgelse av hunndyr i besetningen, både voksne dyr  

og påsett
• Oppsett av kryssingsopplegg for å nå ønskede mål

DriftsRåd Start
Rådgivningstilbud for de som vurderer å etablere en ny 
produksjonsgrein med storfekjøtt på gården. Vi bidrar med 
råd for å finne en produksjonsform som er tilpasset gårdens 
ressurser og bygningsmasse.
• Planlagt omlegging fra mjølk til ammeku
• Oppstart av ammeku
• Oppstart av framfôring til slakt

DriftRåd Etablert
Full g jennomgang av gårdens drif tsopplegg for å kartlegge 
områder som kan bedre det økonomiske utbytte.  
Dette kan være:
• Drif tsrutiner
• Dyreflyt
• Avlsopplegg
• Drif tsopplegg

DriftsRåd samarbeid
Rådgivning i forbindelse med etablering av samarbeids- 
løsninger innen storfekjøttproduksjon. I tillegg til en g jennom-
gang av ressursgrunnlaget som i Drif tsRåd, vil dette inn- 
befatte en oppfølging og prosjektstyring fram til samarbeidet 
er etablert .
• Ulike samarbeidsformer på kjøttproduksjon mellom to eller 

flere bruk , for eksempel Biffring.

Driftsplan
Vi kan tilby en økonomisk drif tsplan for gården og hjelp til 
søknadsprosess for finansiering av prosjektet . 

EliteKjøtt
Innholdet i EliteKjøtt er et resultat av et samarbeid mellom 
Tine og Nortura. Rådgivningstilbudet EliteKjøtt er utformet 
som en rådgivningspakke med ett gårdsbesøk . Hovedfokus vil 
være å optimalisere dyreflyten av kalver og ungdyr med sikte 
på å optimalisere kjøttproduksjonen i det enkelte fjøs. I dette 
ligger også tiltak for å utnytte markedsmulighetene som  
ligger i leveringstidspunkt og slaktekvalitet som bidrar til   
høyest mulig utbetalingspris.  

Rådgivningspakker:



Fôr

Om lag 75 % av de variable kostnadene 
er knyttet til fôr. Riktig fôring har stor 
betydning for helse, dyrevelferd og  
produksjonsresultater. Rutiner for fôr-
optimalisering og løpende oppfølging av
resultatene som oppnås, er viktige krite-
rier for lønnsom storfekjøttproduksjon. 
Team storfe tilbyr to nivåer på fôrings-
rådgivning:

FôrPlan
Gjennomgang av besetningen og fôr-
grunnlaget. Vurdere fôrkvalitet ut fra
analyser og annen informasjon om  
fôret . Valg av kalvingstid og alder og 
vekt ved slakting. Beregne nærings-
behov og optimere rasjoner eventuelt 
fullfôr til alle kategorier dyr i beset- 
ningen. Er pris på fôret kjent, blir også 
kostnaden på fôrrasjonen beregnet. 
Rådgivningen omfatter fôringsråd- 
givning for:
• Framfôring av okser til slakt
• Framfôring av kviger til påsett  

eller slakt
• Fôring av mordyr
• Fôrplan for hele besetningen

FôrØkonomi
Gjennomgang av gårdens ressurs-
grunnlag i form av areal, fôrgrunnlag, 
hus og mål for drif ta for å sikre optimal 
produksjon som i Drif tsRåd. Vurdere 
kvalitet på ulike fôrmidler og optimere 
rasjoner ut fra næringsbehov og plan-
lagt produksjon. Vurdere plassbehov for 
dyr og g jennomføre en økonomisk  
analyse med dekningsbidrag for  
gårdens storfekjøttproduksjon.

Bygg

Team Storfe har rådgivning innen bygg 
og husdyrrom. Endring i drif tsopplegget 
og nye forskrif ter g jør at mange produ-
senter har behov for å endre eksi- 
sterende løsninger g jennom tilpasnin-
ger eller nybygg. Team Storfe vil være 
en nøytral samarbeidspartner i denne 
prosessen og kan tilby følgende  
rådgivningspakker:

ByggSkisse
Materiell som blir utarbeidet i Bygg-
Skisse kan danne grunnlag for inn- 
henting av pristilbud på bygg og  
innredning.

• samtalepart i vurdering av ulike 
løsninger

• enkle plantegninger
• snitt av plantegning
• ventilasjonsberegninger
• g jødsellagerberegninger

ByggRåd
ByggRåd er  neste trinn i vår byggråd-
givning. ByggSkisse er utgangspunktet 
og i tillegg får du:

• kostnadsoverslag basert på normtall
• økonomisk vurdering basert på  

kostnadsoverslag og DB-kalkyler
• råd i planleggings- og bygge- 

prosessen

ByggRåd med driftsplan
I dette tilbudet er ByggRåd grunnlaget. I 
tillegg kommer en økonomisk drif tsplan 
for gården og hjelp til søknadsproses-
sen for finansiering av prosjektet . Inne-
bærer det du trenger for ferdig søknad 
til Innovasjon Norge.



Andre rådgivningstilbud
Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen er åpen for alle norske storfeprodusenter. 
Du kan velge om du vil registrere besetningsopplysninger selv 
på Storfekjøttkontrollen Web eller la en rådgiver registrere for 
deg. Som medlem får du tilgang på ulike rapporter for egen 
besetning. Husdyrregisteret blir oppdatert med opplysninger 
fra Storfekjøttkontrollen daglig. Dette er viktig for sporbarhet. 
Totalt sett gir kontrollen deg bedre oversikt , økt lønnsomhet 
og spart arbeidstid. 

Ungdyrkåring

Grunnlag for avl i buskapen der egenskapene kalvings- 
vansker, tilvekst , kjøttfylde og eksteriør vurderes.
• Innbyrdes rangering av ungdyr i egen besetning
• Objektiv vurdering og kårings-resultat , “en  

varedeklarasjon”, på hvert enkelt dyr
• Godt grunnlag for utvalg av livdyr
• Gir bedre grunnlag for valg av dyr ved omsetning av livdyr

Taksering av buskapen

Vi kan bistå med verdifastsetting av dyr og tap i produk-
sjonen ved avbrudd. Tjenesten er aktuell ved eien-
domsoverdragelse, tvister og forsikringsoppgjør.  

KSL hjelp

Nortura ønsker at alt kjøtt som skal inn i Gilde- 
produktene skal komme fra gårder med et aktivt 
kvalitetssystem. KSL (Kvalitets System i Landbruket) er 
næringens Kvalitetssystem. Nortura tilbyr hjelp til å få 
KSL på plass. 



Team Storfe

Priser som gjelder fra 1. januar 2009:

Dette nettverket går under betegnelsen 
Team Storfe. Team Storfe har kompe-
tanse innen fagområdene drif ts- 
systemer og avl, fôr og fôring, hus, 
drif tsløsninger og livdyromsetning. Vår 
styrke i rådgivningen er å kombinere 
faglige utfordringer med et marked i  
balanse og forbrukerens krav til kvalitet . 
I det daglige arbeidet legger Team 
Storfe vekt på et nært samarbeid med 
andre rådgivningsaktører. Spisskom-
petanse sikres blant annet ved aktiv 
deltagelse i forskning og utviklings- 
arbeid. Team Storfe vil være den natur-
lige samarbeidspartner for den som  
ønsker å bli en dyktig storfekjøtt- 
produsent.

Bedring i lønnsomheten
Rådgivningen i Nortura skal bidra til 
bedret lønnsomhet for medlemmene. 
Data fra Effektivitetskontrollen i TINE 
viser store variasjoner i effektiviteten i 
storfekjøttproduksjonen mellom ulike 
produsenter. Samme variasjon finner en 
i resultatene fra storfekjøtt- 
kontrollen. Bakgrunnen for dette skyldes 
i all hovedsak drif ten og drif tsopplegget 
på den enkelte gård.

Rådgivningsgaranti
Ved å delta i rådgivningstilbudet til 
Team Storfe, skal produksjons- 
resultatene bedres. Om ikke resultat- 
forbedringen har en verdi på minst 3 
ganger kostnaden på tilbudet, blir de 
fakturerte kostnader til rådgivningen 
refundert! Dette betinger selvsagt at de 
råd som gis følges opp av produsenten.

Rådgivningen til Team Storfe er en 
medlemstjeneste for Norturas  
medlemmer. Det betyr at tjenestene 
kun er tilg jengelig for medlemmer med  
leveranser i henhold til lagets vedtekter. 

Rådgivningstjenesten og livdyromsetning i Nortura innen storfekjøttproduksjon utføres 
av et personell på til sammen ca 20 årsverk . Vi legger vekt på å være en lands- 
dekkende tjeneste med nærhet til den enkelte produsent. Vi jobber i nettverk  
der spisskompetanse kan utnyttes uavhengig av geografi.

Rådgivningspakker
Fagområde drift/driftsopplegg: 
Drif tsråd Avl kr 1 000,- 
Drif tsRåd Etablert kr 2 000,-
Drif tsRåd Start kr 3 000,- 
Drif tsRåd Samarbeid kr 6 000,-
Drif tsPlan kr 4 500,-
EliteKjøtt kr 2 200,-

Fagområde bygg
ByggSkisse kr 3 000,-
ByggRåd kr 8 000,-
ByggRåd m/drif tsplan kr 11 000,-

Fagområde fôr
FôrPlan enkeltgruppe kr 1 000,-
FôrPlan besetning kr 2 000,-
FôrØkonomi kr 3 000,-

Andre rådgivningstilbud:
Storfekjøttkontroll 
Dataregistrering av rådgiver:
Pr år kr 700,- 
Pr årsku kr 60,-
Pr innkjøpt fôringsdyr kr 15,-
Egenregistrering på internett 
Pr år kr 850,-
Ungdyrkåring
Fremmøte kr 800,-
Pr dyr kr 50,-
Taksering av besetning
Pr time kr 500,-
KSL hjelp
Pr oppdrag kr 1 000,-

Andre oppdrag utføres etter timer
Timesats kr 500,- 
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