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Returadresse:  Laget for Østlandsk Rødkolle 
  v/ Kristin Elvatun 
  Nordbygda 204 
  3359 Eggedal 

…..rundt på gårdene regner vi med 

at dagene går i den vanlige 

tralten, og sjøl om hver enkelt 

tenker at det de driver med ikke er 

så interessant for oss andre, så tar 

dere feil! Vi vil gjerne ha inn 

historier fra flere. Om dere ikke vil 

skrive noe, så send gjerne bilder 

med litt opplysninger om dyret.  

Dette stod i Kolla i 2020 og vi vil 

fortsatt ha bilder, tekster etc. Send 

mail og fortell! 
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Styret i Laget for  
Østlandsk Rødkolle: 

VIL DU BLI MEDLEM OG STØTTE VÅRT ARBEID I 

BEVARINGEN AV ØSTLANDSK RØDKOLLE? 

MEDLEMSKONTINGENT: 

500,- FOR ENKELTMEDLEM 

700,- FOR FAMILIE / SKOLER / INSTITUSJONER 

Bankkonto: 0539.08.08617 

LIVDYRKONTAKT: 

Annonsering av livdyr er en gratis medlemstjeneste i 

laget. Handel og oppgjør er en sak mellom kjøper og 

selger. Avlsutvalget anbefaler helseattest ved 

omsetning av dyr. 

Kontakt: 
Tonje Aas    tlf: 916 16 627 
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Hei alle gode medlemmer i laget. 

2022 er kommet nesten halvveis, og endelig ser det ut 

til at vi kan komme i gang med arbeidet i LØR slik som 

vi gjorde før pandemien. Vi er en gjeng motiverte folk 

i styret som ønsker å ta fatt med ny giv. 

Vi skal dette året jobbe for å fylle kvota med 

seminokser til Geno. Dette er høyt prioritert, men vi 

er avhengige av at dere som produsenter kontakter 

oss så fort dere har en oksekalv etter ei fin ku. 

Vi vedtok på årsmøtet å sette av en del penger til et 

fagseminar, eller en fagtur til redusert pris for 

medlemmene. Dette jobber vi videre med, og så fort 

vi har en plan klar så kommer vi med mer info. 

Vi bruker også mye ressurser på å komme med gode 

innspill til Bufe i forbindelse med 

jordbruksforhandlingene og andre saker. 

Nå lever vi jo i et demokrati, og det er ikke alle sakene 

vi spiller inn som får flertall i Bufe. Men vi føler at vi 

har blitt hørt og sett, og at flere av våre innspill har 

blitt tatt til følge. Jeg ønsker likevel å nevne et par 

saker fra innspilla våre. 

 Vi i LØR ønsker IKKE en differensiering av tilskuddet 

mellom ammeku og melkeku. Vi står fast på at dette 

tilskuddet gis til bevaring av rasen, uavhengig av 

driftsform. Vår rase hadde aldri vært der den er i dag, 

om ikke vi hadde hatt ammekua. 

 Vi ser at det har vært en økning i antall kuer som blir 

parra/inseminert med kjøttfe. Dette er ikke en ønsket 

utvikling og vi vil derfor at tilskuddet kun skal gis til 

mordyr som avler renrasa avkom. Dette fikk vi flertall 

for i Bufe men det ble ikke tatt til følge i 

jordbruksforhandlingene. 

Hvis noen ønsker å se hele innspillet fra LØR så ta 

kontakt med meg. 

Det nærmer seg sommeren, og det er en herlig tid for 

dyra og oss. Noen drar til seters, noen beiter i innmark 

og andre i utmark. Dette er det utrolig viktig at vi 

fortsetter å ivareta. Den bevaringsverdige kua i 

kulturlandskapet blir stadig oftere å se, og det er det 

dere produsenter som skal ha æren for. 

Personlig tenker jeg at det er svært viktig at vi først og 

fremst ser på oss selv som matprodusenter og er 

stolte av det bidraget hver enkelt av oss gir. Om det er 

kjøtt, melk, eller videreforedlet vare.  Om vi leverer til 

meieri eller slakteri, økologisk eller konvensjonelt. Vi 

gjør alle en viktig jobb med å produsere mat til det 

norske folk. Hver kilo og liter vi kan produsere på våre 

norske ressurser og norske gener er betydningsfulle i 

den store sammenhengen. 

Vi i styret skal fortsatt jobbe for at den gode 

utviklingen fortsetter. Vi vokser stadig både i antall dyr 

og antall besetninger. Vi kunne nok også ønsket oss 

noen flere medlemmer. Så vet du om en bonde med 

rødkolle på fjøset, eller personer som bare ønsker å 

støtte rasen vår så tips de om at vi finnes. 

Vi skal jobbe for at dere medlemmer skal få den 

hjelpen dere trenger, og for at vilkåra for å drive med 

våre raser skal være så gode som mulig.  

Vi vil også gjerne bidra med sosiale samlingsplasser, 

og håper å få til en grillkveld i sommer hvor formålet 

bare skal være å treffes og å ha det hyggelig sammen. 

Et annet bidrag i denne gata er at vi leier en hytte på 

lagets bekostning i Dyrsku-helgen. 

Håper at det er noen av dere som har lyst å benytte 

dette tilbudet om overnatting, og at mange finner 

veien til Seljord. Vi håper og tror det blir rødkoller å se 

på utstillingen i år, men uansett vil det i hvert fall bli 

fine kuer og fine folk, så det ligger til rette for en fin 

helg. 

Da ønsker jeg dere alle en god vekst og beitesesong, 

og håper vi treffes på en av sommerens 

arrangementer. 

Ha en fin sommer,  

hilsen Gunhild 

 

 



Gårdsdrift på Glenne 

Anders Brynhildsen forteller 

  

Gården vår Glenne ligger midt i Aremark 

kommune og er på 90 mål dyrket mark, 40 mål 

ryddede beiter og 600 mål skog.  I tillegg leier 

vi 80 mål rundt i bygda.   

Vi har en besetning med 8 årskyr av ØRK og 

forer frem 4 - 6 kalver til ett og et halvt år 

hvert år.  Vi leier inn avlsokse og bedekker fra 

ca 1. juni.  Vi har to enkle hus, ett på 50 kvm til 

kuene og ett på 20 kvm til ungdyra. Begge 

gruppene eter av forhekk med tak ute.  Inne 

strøs det med halm, ute med huggerflis og 

halm.  

 

Deg går ca 120 - 130 rundballer grass og 60 

rundballer strøhalm pr. år.  Dyra eter en del av 

strøhalmen.  Jeg er nøye med fri tilgang på 

mineralnæring og saltsten hele året.  Jeg 

gjødsler og kalker eng og beiter. Forsøker å 

være nøye med slåttetidspunkt. Kjører 

beitepusser og driver en del stripebeiting ved 

behov.  

I inneforingsperioden henter jeg baller fra 

forskjellige skifter og slåtter, slik at dyra får 

variert for og har jevnt hold hele tiden.  Jeg 

driver grassforet, men gir litt kraftfor av og til 

for hyggen og sikkerhetens skyld.   Jeg har 

beitene rundt tunet, for lettere å føre tilsyn og 

enklere stell. 

Jeg kastrerer alle oksekalvene når de er ca 7 - 

14 dager og skjærer klauver en gang i året rett 

før beiteslipp.  Jeg har ikke hatt sykdom på 

dyra, og har, med ett unntak, kun brukt 

veterinær til kastrering og et par kalvinger.  

 

 

Vi begynte med 3 kvigekalver høsten 2015. 

Overraskende nok, kalvet alle tre våren 2016 

ca. 15 - 16 måneder gamle. Det gikk bra og alle 

var særs flinke mødre.   

 Jeg har drevet med flere raser i 

selvrekrutterende storfekjøttproduksjon, men 

er veldig fornøyd med ØRK.   

Jeg skal ikke skryte på meg noen form for 

statistisk kunnskap, men jeg synes rødkollene 

har mange fordeler:  

 

- godt lynne 

 - noen kanskje litt reserverte men likevel  

   tillitsfulle 

- svært lette kalvinger 

- friske, kvikke kalver 

- vokser godt uten kraftfor,  

- flinke beitedyr og veldig godt flokkinstinkt.   

 

I tillegg virker de å ha god helse.  De eneste 

problemene jeg har hatt er enkeltdyr med for 

lange klauver, det forsøker jeg å avle 

bort.  Men så var det denne yndlingskua da.... 

(som for leve og leve…) 

Jeg er medlem av Nortura, slakter der og får 

skåret hos Kjuus i Ås, selger noe gjennom 

Guldkolla, noe selv og leverer til Nortura ved 

behov. Jeg synes det er viktig å støtte 

samvirket.  

Personlig synes jeg det er interessant å være 

med på å bevare et lokalt urfe og jeg er også 

tilhenger av lette raser og ser at vi på sikt må 

redusere kjøttforbruket vårt.  Da passer jo 

rødkolla godt inn. 



Jeg er også opptatt av det å utnytte 

smådriftsfordeler.  Jeg klarer meg med enkle, 

men funksjonelle hus jeg selv har bygget.   

 

 

 

Så enkelt og praktisk kan det gjøres. 

Jeg slår, eventuelt vender, raker, pusser beiter 

og kjører møkk med eget rimelig men tjenlig 

utstyr. Pressing leier jeg inn.  Slik blir 

marginene ikke så verst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egentlig er jeg nok et dyremenneske.  Jeg har 

kanskje litt i overkant mye følelser for dyra 

våre, enten det er bikkja, katta, de tre hestene 

eller rødkollene. Jeg bruker en del tid med 

dem, og har veldig glede av det.  Og ler mye av 

dem. 

 

 
 

 

Ellers dyrker jeg ca. 70 mål korn, der også gjør 

jeg mest mulig selv med tanke på 

marginene.  Jeg driver også et aktivt 

vekselbruk mellom korn og grass, og mener at 

jordsmonnet har god nytte av det.  Vi er også 

aktive med skogskjøtsel og noe hugst til ved 

og egen skur.  År om annet setter vi bort en 

større drift.  

 

Lyst til å treffe andre med Rødkolle? 

16. juli arrangerer vi sommertreff på Grøset, setra til Bjørn Karsten Ulberg i Sigdal kommune, Nedre 

Eggedal samt gårdsbesøk hos Hege Kjernås i Eggedal. Grøset setra drives aktivt og er åpen hele 

sommeren. Hege har dyra sine beitende hjemme i Kirkebygda.  

Det serveres rømmegrøt, saft, kaffe til en pris av kr 150,- pr person. Om kvelden griller vi medbrakt 

mat og har eget drikke.  

Det kan være mulighet for overnatting hos Bjørn Karsten. Pris kr 250,- pr pers med eget sengetøy. 

Ønskes ferdig oppredde senger er prisen 300,-.  

Har du lyst til å bli med melder du deg på til Kristian Skretteberg eller Hege Kjernås. Se tlfnr/mail 

foran i bladet. Gi beskjed om du ønsker å overnatte. Ta deg fri en dag og bli med! 



Spørreundersøkelse om østlandsk rødkolle 
 

På nyåret 2021 ble det gjennomført en uformell spørreundersøkelse om hva folk med erfaring med 
rasen mener om østlandsk rødkolle. Spørreundersøkelsen besto av 43 spørsmål, og det kom inn til 
sammen 26 besvarelser. Halvparten av resultatene kommer her, mens resten vil bli publisert i neste 
utgivelse av Kolla. Deler av undersøkelsen har også vært publisert i Tidsskift om Norske landraser av 
Storfe. 

 

Valg av rase og produksjonsform 

 

 



Spørreundersøkelse om østlandsk rødkolle 
 

 

Vi ser at de aller fleste (av dem som svarte på spørreundersøkelsen) valgte rasen østlandsk rødkolle 
fordi dette var den opprinnelige rasen i deres distrikt. Videre ser vi at de fleste har rasen som 
ammeku, men at også noen har den som melkeku. Både økologisk og konvensjonell drift er godt 
representert blant dem som besvarte spørsmålene, samt en stor andel driver med grasfôret drift, 
dvs. uten bruk av kraftfôr i produksjonen. To stykker driver også med seterdrift. (Obs: hva 
svaralternativet «Annet» innebærer er dessverre ikke mulig å lese ut av undersøkelsen.) 

 

Håndtering av kjøtt og melk 

 

 

Vi ser at når det kommer til håndtering av kjøttet, er det en svært jevn fordeling mellom de ulike 
svaralternativene som er: 1) Alt selges til slakteri, 2) Det meste selges til slakteri, noe foredles selv, 3) 
Foredler det meste selv, noe selges til slakteri, og 4) Alt kjøttet foredles selv. I forhold til 



Spørreundersøkelse om østlandsk rødkolle 
 

kjøttfebesetninger generelt, er andelen av dem som omsetter kjøttet selv betydelig blant 
rødkollebesetninger. Når det kommer til håndtering av melka, ser vi at de fleste leverer melka til 
meieri, mens én foredler all melka selv. 

 

Kastrering 

 

 

Vi ser at kastrering er nokså utbredt. De fleste velger kastrering av hensyn til å kunne ha dyrene på 
beite, mens noen også velger det for å få et enklere driftsopplegg/lettere logistikk i fjøset. 

 

 

  



Spørreundersøkelse om østlandsk rødkolle 
 

Besetningsstørrelse og erfaringer 

 

 

 



Spørreundersøkelse om østlandsk rødkolle 
 

 

 

 

 

Vi ser at rødkollene befinner seg i nokså små besetninger. Vi ser også at flertallet av bøndene har 
andre kuraser i tillegg til rødkolle og/eller har erfaring med andre raser fra tidligere. Mange er 



Spørreundersøkelse om østlandsk rødkolle 
 

samtidig relativt «ferske» som storfebønder. Når rødkolla sammenlignes med andre raser peker 
lynnet seg ut som en dårlig egenskap, mens fruktbarhet, lett kalving og kollethet peker seg ut som 
positive egenskaper. 

 

Avl 

 

 

 



Spørreundersøkelse om østlandsk rødkolle 
 

 

 

 

 

Gårdsokser er altså betydelig med utberedt enn semin, noe som også er vanlig både i 
ammekubesetninger og gammelrasebesetninger. Det er allikevel enkelte som kun benytter semin i 
sin besetning. Vi ser også at dem som benytter semin opplever tilslagsprosenten enten som god eller 
grei, noe som er veldig positivt. Å oppdage brunst oppgis som den største utfordringen ved bruk av 
semin, og en stor andel oppgir at de ville deltatt på brunstkurs, dersom dem fikk tilbud om det. I 
tillegg oppgis det som en utfordring at veterinærene har få alternativer å velge blant på dunken, og 
at det er både tid- og kostnadskrevende å spesialbestille okser som passer til besetningen. 



Spørreundersøkelse om østlandsk rødkolle 
 

Når det gjelder bruk av gårdsokse oppgir en stor andel at det er enkelt å skaffe okse som passer til 
besetningen, mens en tilsvarende andel sier dette varierer. Noen svarer at det er vanskelig å få tak i 
okse som passer til besetningen. Som utfordringer ved bruk av gårdsokse oppgis bl.a. risiko, at man 
trenger flere okser i en større besetning og at utvalget av okser er lite. 

 

Kalvingsperiode 

 

 

Her ser vi at våren er den dominerende kalvingsperioden, mens noen også har kalving året rundt. 
Enkelte svarer at de har høstkalving. Som bakgrunn for valg av kalvingsperiode utpeker bruk av beite 
seg som viktig årsak. Ellers svares det også at det tilpasses andre arbeidstopper i drifta ellers på 
gården, at det handler om best mulig utnyttelse av fjøs, og at man ønsker ferskt kalvekjøtt året rundt. 

(fortsettelse følger i neste Kolla – undersøkelsen er produsert og gjennomarbeidet av Elin Bergerud) 



  

Nå kan tiden være inne 

for å se blant årets 

oksekalver om noen av dem  

egner seg for å gå i semin  

eller brukes som gårdsokse.  

Tror du at du har en slik oksekalv 

sender du bilder av kalven og 3 stk. 

bilder av mor til kalven som viser kua i 

helfigur fra siden, samt juret sett bakfra 

og siden. Dette sender du til 

avlsutvalget. Se mailadresser fremst i 

Kolla. 

Avlsutvalget tar så kontakt med 

Genressurssenteret for å undersøke om 

kalven er genetisk interessant/aktuell. 

Mener avlsutvalget at oksekalven din er 

interessant for avl må også hårprøve tas 

av kalven. På neste side ser du hvordan. 

Hårprøve er for å utelukke at kalven 

ikke er bærer av gen for horn, noe som 

ikke er ønskelig på Rødkoller.  

Men – for det er alltid ett men: kalven 

kan ikke være over 4 mnd. om den skal 

tas inn til GENO for semin. Så det vil jo 

bety at det kan haste med å komme i 

 gang.

Uansett kan oksen allikevel være aktuelt som gårdsokse for salg eller utleie. 

Og er det for sent i år kan du bruke denne sommeren til å vurdere hvilken av kyra dine som 

kan egne seg som oksemor. For prosessen å plukke ut oksekalver kan gjerne skje før kalven er 

født…. Kriterier som avstamning, godt lynne, gode bein, klauer, jur, spener, avdrått og 

rasetypisk utseende kan gi deg info om hvem av dine kyr som kan være aktuelle for 

oksekandidater - om de får en oksekalv. Lurer du på noe så ta kontakt med avlsutvalget.  

Jo flere kandidater avlsutvalget har å velge i jo lettere er jobben med å plukke ut gode 

kandidater. Som igjen kan styre avlen dit vi ønsker å føre Rødkolla, - som en robust og 

anvendelig ku med tro på fremtida.  



 
 

Veiledning til HÅRPRØVETAKING for DNA-basert 
avstammings- eller slektskapskontroll på storfe 

 
 

 

1. Finn frem til enden på 
halen 

 

 
2. Ta en tjafs med ca 60 hårstrå 

rundt 5 cm fra enden på halen 

 

 
3. Snurr hårtjafsen rundt 

pekefingeren 
 

 

 
4. Dra slik at tjafsen løsner 

fra halen 

 

 
5. Slik bør den se ut, med 

hårrøtter i enden 

 

 
6. Hårrøttene må være med, 

ellers må prøven tas på nytt 
 

 
NB! Innleverte prøver som ikke er i samsvar med disse instruksene krever ekstraarbeid 

og vil koste mer å få analysert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hårprøven bindes som en pen, jevn 
bunt med maskeringstape ca 1-2 cm 
fra enden av hårroten. 
Merk prøven med både gårdsnummer 
og dyrenummer. Den lange enden 
uten hårrøtter kan klippes og kastes. 

 
 
 
8. Legg prøvene i en papirkonvolutt sammen med 

skjema for avstammings- eller slektskapskontroll, 
og send til: 

 

BioBank AS 
Holsetgt 22 
2317 Hamar 



Vandreutstillingen 2021 

Vandreutstillingen ble arrangert i regi av Bufe og de forskjellige raselaga sommeren/høsten 21.  

Dette var et flott tiltak! 

Dommerne for ØRK bestod av Odd Roar Stenby, Sigbørn Haslemo og Tore Joa. Dommerne reiste 

rundt til de bøndene som hadde meldt på dyr. På den måten fikk vi bedømt mange rødkoller i alle 

aldre. Det var jo også veldig praktisk at det var dommerne som kom på besøk til dyra hjemme, enn at 

dyra skulle ut å reise. Stor takk til dommerne som tok turnejobben.  

Sikkert moro å møte så mange hyggelig bønder også! 

Det ble totalt dømt 51 rødkoller, og av disse fikk 16 stk. 1.premie. Det tilsvarer ca. 30% og lover godt 

for fremtida. Kanskje inspirerer det andre til å få bedømt kuene sine ved en annen anledning?  

Vi presenterer 1.premie kuene i dette og neste nummer av Kolla. Denne gangen ser vi på dyra fra 

Guro Hem Vevstad, Ann-Mari Bjering Strand og Espen Mørch Andersen.  

Gratulerer til bøndene og kuene! 

 

Navn på kua: Golin Far: 44017 PerAndreas MF: 44010 Vollan 

  
Egenskaper/ 
historikk: 

Ble kjøpt fra Jønsberg vgs. som 1.kalver. Hun takla overgangen fra robot til båsfjøs 
veldig godt, og er ei ku med godt lynne og gode bruksegenskaper. Hun er en 
middels god melkeku (ca. 24 kg/d i laktasjon 2) i godt hold. 
 

Eier: Espen Mørch Andersen og Even Norderhaug 
 

Drift: Melkeproduksjon, gras og kornproduksjon på Løten. Vi har en blanda besetning 
med flere av de bevaringsverdige rasene. Hver sommer reiser vi med dyra på 
setra. Her melker de i 7-8 uker før de avsines, og går i utmarka resten av 
setersesongen. 
Espen er også på landslaget i sportskjøring med hest. 
De meldte på 2 kuer til vandreutstillingen og fikk en 1.premie ku. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bedømmelse: Velutvikla ku på alle vis, dypde, bredde, kryss og rygg++. Middels til grov 
beinbygning, med korrekte bein. Balansert bollerjur, utmerka midtband og 
godt plasserte spener. 
 

Kropp og bein: 9,5 
Jur og spener:  4 

 



 Navn på kua: 5642 Kalisi Far: 44017 PerAndreas MF: 6768 Ullvar 

  
Egenskaper/ 
historikk: 

Dette var en av de første østlandske rødkollene som kom hit til bruket.  
Hun ble kjøpt og hentet på Kalnes videregående i 2019. Ho er ei stor ku, 
med ett stort jur. Hun hadde gått som melkeku der hun kom fra, men hun 
tok fint overgangen til å bli ammeku og er ei god mor som gir fine avkom, 
har så langt bare gitt kvigekalver. Hun er av typen som ikke liker å bli kosa 
eller stelt med, og er ofte litt "sur" og en kan ikke nærme seg henne i 
kalvinga. Hun har til nå gitt kollede avkom. 
 

Eier: Guro Vevstad 
 

Drift: Driver med sau og ammeku i Gjerstad. Ca 50 vfs sau og 22 ammeku med 
påsett av kviger og oppforing av okser og avlsdyr. 
Det ble bygd nytt løsdriftsfjøs i 2020 med plass til 26 ammekuer, så målet er 
å komme opp i det antallet. I den gamle driftsbygningen står sau og 
oppforingsdyra. 
 
Størstedelen av besetningen er av bevaringsverdige raser som Telemarksfe 
og aller flest Østlandske rødkoller. Har også noen innslag av andre raser. 
Benytter semin til så mange dyr som mulig for å kunne ha litt spredt 
avlsmateriale og rekruttere egne okser til egen besetning. Benytter også 
gårdsokse til resten. 
Setter på de fleste kvigene da besetningen er i en oppbyggingsfase.  
Forer også frem alle oksene for slakt gjennom urfeavtalen til Nortura, og 
noen av de blir også solgt som avlsokser hvis lynne og eksteriør er bra. Får 
god hjelp fra Nibio og de som sitter i avlslagene i telemarkslaget og 
rødkollelaget til å lage gode avlsplaner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedømmelse: Romslig ku med sterk overlinje. Nokså korrekt kryss. Korrekte bein.  

Ørlite framtungt bollejur med greit midtband.  
Litt sprikende framspener. 
 

Kropp og bein: 9 
Jur og spener:  4 

 

  



Navn på kua: 4602 Hjertros av Søråsen Far: Semin:44012 MF: 
 
1001 
Skuterud 

  
Egenskaper/ 
historikk: 

Født 16/12/13. Hjertros var også en av de første rødkollene som kom hit til 
bruket. Hjertros er en av de roligste og snilleste rødkollene på gården. Hun elsker 
å blir børstet og kosa med. Har heldigvis fått mange kvigekalver etter seg som har 
samme gode lynne. Hjertros har ett fint jur og produserer godt med melk. Hun lar 
seg lett hånd melke slik at der er litt ekstra råmelk på lur i lammingen. En kan også 
stelle og være rundt henne når hun kalver, og har null problem med det. Har til nå 
gitt kollede avkom. 
 

Eier: Guro Vevstad 
Drift:  
 
 

 
 
 
 
Bedømmelse: Bra stor ku, velutvikla.  

Normal beinbygning. Sterk rygg og god dybde.  
Velforma jur med gode fester og utmerket speneplassering.  
Korrekt hasevinkel. Litt steile koder og tendens til kuhaser. 
 

Kropp og bein: 8,5 
Jur og spener:  4 

 

 

 

 

 

  



 

Navn på kua: 0029 Gullmor Far: 44577 MF: 44012 Simen 

  
Egenskaper/ 
historikk: 

Født 16.05.18 
Gullmor er eget oppdrett, snill og rolig. Lette kalvinger flott morsinstinkt, Høy i 
rang. Liten og nett ku med fint jur. 
 

Eier: Ann-Mari Bjering Strand 
Drift:  
  

  
  

Bedømmelse: Lågtstilt, finbygd, god dybde. Korrekt kryssretning. God beinstilling og gode 
beinvinkler. Godt festa bollejur med fin speneplassering. 

Kropp og bein: 8 
Jur og spener:  4 

 

Navn på kua: 0017 Mari Far: 44575 Ferdinand MF: 44531 Tor 
  
Egenskaper/ 
historikk: 

Født 16.07.17 Mari er eget oppdrett og ei tvillingku lik sin mor, men ser ikke ut til 
å avle tvillinger videre som sin søster. Hun har hvite avtegn mens tvillingsøster er 
helbrun. Hun har lette kalvinger og veldig god tilvekst på kalvene. Snill og rolig ku 
med godt gemytt og en naturlig leder i flokken. 
 

Eier: Ann-Mari Bjering Strand 
Drift:  

  
 

Bedømmelse: Kompakt, normal fremstilling. Grei overlinje. Noe kuhasa ellers bra bein. 
Balansert trau/bollejur som er festet godt oppunder. 

Kropp og bein: 8 
Jur og spener:  4 



 

Navn på kua: 0071 Dagros Far: 6753 Bjørnstad MF: 44525 Eina 

  
Egenskaper/ 
historikk: 

Født 24.11.14 Dagros innkjøpt som kvige fra melkebruk. Fantastisk snill og 
rolig, godt morsinstinkt. Fine kvaliteter. 
 

Eier: Ann-Mari Bjering Strand 
Drift: Melleby gård ligger i Rakkestad kommune i Østfold Jeg er 36 år og overtok 

gården i 2018 fra foreldrene mine. Jeg elsker jobben min som bonde og 
matprodusent og mitt mål er å bruke ressursene på gården godt og 
bærekraftig slik at jeg overlater Melleby som drivedyktig og godt forvaltet 
til neste generasjon. Gården har i dag 419 daa dyrka mark og 1000 daa 
skog, Østlandsk Rødkolle ammekuer og  bikuber. 
 
For meg handler det om å utnytte ressursene på gården best mulig, både 
med korn, skog, kjøtt, honning og produsere trygg kvalitetsmat Det er også 
svært stas å være med på bevaringen av denne gamle ku-rasen. Jeg ønsker 
å tilby lokal kortreist mat basert på god dyrevelferd og kjærlighet til dyra.  
 

  
 

Bedømmelse: Kort, god type. Harmonisk.  
Parallelle ben med normal vinkler.  
Velforma godt festa  bolle/traujur med godt midtband. 

Kropp og bein: 8 
Jur og spener:  4 

 

 

 
Aa Kyri mi vene, aa Kyri mi! 

Drøym godt um meg og den grøne Lid! 

Der sullar me sæle den Sùmar lang; 

til Hausten skal me paa Heimevang. 

Daa kjem du til Gards som ei Dronning du, 

og alle ropar: aa nei, for Ku! dæ æ bøse! 

Fra Haugtussa av Arne Garborg 



44029 Maskot 
Født: 16.02.2019 

Oppdretter: Bent Dangstorp 

 

  

44029 Maskot

Mor: 0928 Mascara

Mormor: 0178

Mormors mor: 
0110 Gromlin

Mormors far: 6751 
1 Eng (Lund)

Morfar: 44008 
Bostan

Morfars mor: 
00001 Mailinn

Morfars far: 44004 
Andreas

Far: 44588 Gullik

Farmor: 0033 Gulla

Farmors mor: 0015 
Gunda

Farmors far: 44537 
King av Skuterud

Farfar: 44560 Emil

Farfars far: 44010 
Vollan

Farfars mor: 7033 
Dokka



Mor 

 

0928 Mascara 

Født: 08.04.2012 

Oppdretter: Kalnes VGS 

Info: Mascara ble født på Kalnes VGS, og mor var ei god melkeku. Mascara ble som kvige solgt til liv for 

melkeproduksjon, men går nå som ammeku hos Gunhild og Bent Dangstorp. Der har hun fått syv kalver (ni 

totalt) og i 2019 kalvet hun to ganger – 16.02 og 27.12 – det vil si god fruktbarhet. Hun er ei ganske stor ku med 

melkepreg, og har godt jur. Mascara avvenner store, fine kalver hvert år, noe som tyder på en god 

melkeproduksjon. Hun er ei trivelig ku som er lett å håndtere, hun har blant annet vært på øybeite i Oslofjorden 

tre år på rad, og båttransporten går som en lek. Hun er ei dominat ku, med gode lederegenskaper, og dette er en 

av grunnene til at hun er på Eløya. Ellers er hun ei holdbar ku med gode produksjonsegenskaper. Navnet har hun 

fått pga. det mørke partiet rundt øynene. 

 

Far 

 

44588 Gullik 

Født: 11.05.2016 

Oppdretter: Knut Halvor Aschjem 



Info: Gullik ble født på Aschjem og ble benyttet som gårdsokse på enkelte av kuene der (i tillegg til hos Gunhild 

og Bent Dangstorp). Gullik utmerket seg som en svært ukomplisert og samarbeidsvillig okse som aldri viste 

antydning til å ville hevde rang i møte med mennesker. Han hadde en veldig iøynefallende farge som skinte 

nærmest som gull i sola. Han fikk to kvigekalver etter seg på Aschjem, hvorav den ene ble slaktet pga. dårlig 

lynne (redd), mens den andre går som ammeku i dag og er ei svært trivelig ku. 

 

Farmor 

 

0033 Gulla 

Født: 03.04.2014 

Oppdretter: Knut Halvor Aschjem 

Info: Gulla var en av tre kyr på Aschjem etter oksen King av Skuterud. Alle disse tre kuene har utmerket seg både 

på eksteriør, holdbarhet og melkemengde. Selv om Gulla arvet det sky lynnet etter moren Gunda, viste hun aldri 

antydning til aggresjon i møte med mennesker, heller ikke i forbindelse med kalving. Gulla hadde et svært godt 

eksteriør, og et typisk «robot-jur», dvs. speneplassering som en legokloss, med svak helling bakover. Hun var 

mørk i fargen, uten hvite avtegn. Hun var rask til beins og grasiøs i kroppen, gikk under kallenavnet 

«araberhesten», og varslet alltid i god tid før det ble tomt på beitet. Dessverre hadde hun to synlige nyvler, men 

var bortsett fra det et flott eksemplar av rødkolle, eksteriørmessig. 

 

 

 

 

Seminoksen er en ny, fast spalte som har som mål å presentere de ulike 

seminoksene våre. Dersom du har informasjon om og/eller bilde av dyr som er 

i slekt med en seminokse (eks. mor, far, bestemor, datter, sønn, osv.) ønsker vi 

gjerne å bruke dette i denne spalten. Ta kontakt med Elin Bergerud på 

mail: elin_nborge@hotmail.com. 

På forhånd takk for at du bidrar til bedre kjennskap om seminoksene våre! 

 



Gutten som gikk mot 
strømmen……  
og lot rødkolla gå fra ammeku 
til melkeku 
 
Kristian heter han, og 35 år har han blitt. 
Han bor på gården Skretteberg som 
ligger170 moh. i Modum kommune, i 
gamle Buskerud fylke. Utsikten er 
upåklagelig og går helt ned til et velkjent 
landemerket - Vikersund 
skiflyvningsbakke. 
Kristian er født og oppvokst på 
Skretteberg. Helt fra han var liten var han 
med i fjøset, i egen leikegrind mens far 
hans melka kuene.  
 
Kuer har alltid vært stor lidenskap men 
Kristian kan også en god del om sau. Det 
bor en egen gjeng med sau på Skretteberg 
og han reiser også rundt på østlandet som 
scanner.  
 
Gårdsdrifta tok han over ved nyttår 2016. 
Da var det ca. 40 mordyr/ammekuer. 
I hovedsak kjøttfe med tyngden på 
charolais, men også en liten gjeng med 
østlandsk rødkolle. 
 

 

Da overdragelsen av gården var i boks 
søkte han innovasjon Norge om tilskudd til 
nytt ammekufjøs og byggeprosessen 
startet opp. Et nytt fjøs i heltre stod ferdig 
i januar 2018.  Her ble det plass til 72 
mordyr og 15 ungdyr. 
 

 
 
Besetningen med rødkoller har variert i 
antall, i snitt har den ligget på 10-15 
mordyr de siste årene. Det har vært stor 
etterspørsel etter rødkoller så Kristian har 
solgt mange livdyr. 
Han har også tatt ansvar for å kjøpe inn en 
del dyr når det har vært 
opphørsbesetninger eller andre har hatt 
altfor mange ungdyr. Istedenfor at disse 
dyrene har måtte gå til slakt har de fått 
mulighet til å leve videre enten hos 
Kristian selv, eller han har foret de opp for 
videresalg til andre besetninger med 
behov for livdyr. Noe som viser en stor 
interesse for å bevare flest mulig dyr av 
rasen. 
 
De aller fleste dyra blir inseminert. Han 
synes det er spennende med avl og å 
kunne bidra til å videreutvikle avlsarbeidet 
på rødkolla. Han har produsert flere okser 
for videre avl. Både for salg og utleie. 



Enkelte okser har farta rundt fra besetning 
til besetning, men han passer også at det 
han ikke overskrider Nibio`s anbefaling om 
antall avkom.  
Dyra inseminerer han selv. Den eldste 
seminoksen han har brukt er oksen 6753 
Eng (Lund) og strået ble tappet i 1983. 
Denne oksen har mye avkom blant 
tidligere semin og gårdsokser rundt 
omkring og Kristian har stor tro på denne. 
Han vektlegger bl.a at den trekker frem 
mye av det gamle rasepreget til rødkolla.   
 
Sommeren 2020 tok han gårdsdrifta et 
steg videre. Han hadde flørtet litt med 
tanken om å begynne med melkelevering, 
men ikke tatt noen endelig beslutning. I 
nabolaget ble det plutselig mulighet for å 
leie en melkekvote og Kristian kastet seg 
ut idet og etter en rask telefonsamtale ble 
han kvoteleverandør på 100 tonn. Da 
måtte logistikken og funksjonaliteten i 
fjøset revideres på nytt.  
 
Plass til melketank og robot måtte 
lokaliseres og et større kontor var heller 
ikke å forakte. En bruk Lely A4 maskin ble 
satt inn og den første melka ble sendt 
avgårde et halvt år etter telefonsamtalen.  
 
Om sommeren blir rødkollene sendt på 
sommerferie i utmarka sammen med 
kalvene sine. Sommerferien var til ut i 
september. Deretter blir det sortert litt i 
hvem som fortsatt skal bo på Skretteberg 
og hvem som skal selges videre til andre 
entusiastiske rødkolle bønder. Til og med 
NRK barnetv har engasjert seg i 
videreformidling av rødkollene og laget et 
innslag om dette. Ser du barnetv har du 
mulighet til å se dette til neste år! 
 
Pr i dag er antallet østlandsk rødkolle 8 
kuer nå som faktisk alle sammen går i 
melkeroboten. Tre av kuene ligger 
kjempehøyt i ytelse. Best i klassen er 
Leonora. Hun startet sin karriere som 

melkeku på sin 4. kalv og har nå melket i 
over 130 dager og ligger fremdeles på 34 
kg melk i dagsytelse. Hennes beste dager 
har talt 46 kg melk pr dag. De to neste 
tidligere ammekuene ligger så vidt over 30 
kg melk i dagsytelse på 120 
laktasjonsdager, noe Kristian synes er 
riktig så bra. To kviger lover også gode 
takter, de har vært oppe i 20 kg melk.  
 

 
 
Rødkolla har fått et nytt liv på Skretteberg 
som melkeku. Utvikling og omorganisering 
gjør seg ikke av seg selv. Om det ikke 
akkurat har kostet blod, svette og tårer å 
omstille rødkolla som melkeku så ere 
itte’no som kommer av seg sjøl. Motet, 
engasjement og viljen til å prøve noe nytt 
er suverene innsatsfaktorer for å ivareta 
rødkolla, og selvfølgelig bra inspirasjon til 
alle oss andre.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen som husker disse to fra 2019? Bent Dangstorp sammen med kua Villmor som ble beste ku på 

husdyrutstillinga i 2019. Hun passer for øvrig ganske godt til navnet sitt . 

 

Fredag 9. September kl. 09:00–14:30  
er Husdyrutstillinga på Dyrsku'n 2022 

For den som har lyst til å stille ku er fristen 21. aug for påmelding.  
De dyra som stiller må ha seminokse eller stambokført gardsokse som far. 
Alle dyr må være rett merka i begge ører og innmeldt i merkeregisteret. 
Mulig å få et transporttilskudd ved egen kjøring på inntil kr 1500,- pr utstiller. 
Evt kan Dyrsku’n organisere transport.  
Dyre må selvfølgelig være friske og besetningen må være grønn. Må ha 
veterinærattest som ikke er eldre enn 7 dager før utstilling. 
Er du interessert så ta kontakt med Dyrsku’n for mer info. 

 

Har du ikke tenkt å stille ut ku, men gjerne vil ta en tur for det, så har 
Rødkollelaget leid et hus på Bø hele helgen. Dvs. fra torsdag.  

Der er det sengeplass til 12 stk. Påmelding skjer til Gunhild Dangstorp på sms 
eller tlf. 41640885, etter prinsippet førstemann til mølla.  

Her får du muligheten til å tilbringe hele helgen sammen med andre rødkolle 
entusiaster, muligens lære litt og bidra med egne erfaringer. Uansett hyggelige 
folk og moro å møtes! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Rødkolle genser 

Vi har genser, jakke, t-shirt med logo til salgs. Ta kontakt med 

Tonje Aas (telefonnummer/mailadresse foran i bladet) om du 

ønsker å få tilsendt info om hva vi har for salg, priser etc.  

Genser foran Genser bakside 


