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Monas tur til Norge 
Jeg var så heldig at komme med Dansk Jersey til Studietur til Norge hvor Europæisk 

Jersey Forum også fandt sted. Vi var 20 deltagere fra DK,5 Englændere,7 tyskere,3 
franskmænd, 1italiener og et par fra Schweiz og selvfølgelig 10 deltagere fra Norge. Vi fløj 

fredag morgen fra Billund mod Oslo – der blev holdt møde samme dag på det hotel som 
vi skulle overnatte på og vi som ikke var til møde tog ned til Glas pusteriet Halandel som 

var meget fascinerende at se på. På hotellet spiste vi aftensmad ( Thorbjørnrud Hotell) og 
alle råvarer var egen avl – både kød og grøntsager og desuden havde man lavet eget 

osteri i swimmingpool rummet . 
Der er ca. 2000 ren-racede jerseykøer i Norge og de fleste er samlet i Jären og Rogaland, 

syd for Stavanger, altså på vestkysten, kun ca. 5% af Norges areal kan dyrkes.  
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På busstur fra Thorbjørnsrud Hotell over bjergene til Rogaland/Bryne som ligger vest på 
så vi rigtig mange bjerge, søer og dale – og sten, masser af sten. Vi kom forbi mange små 
marker med enkelte wrapballer på og bl.a. også forbi Utøya, utallige skibakker/ lifte. 

 
På bjergvejen var vi forbi en 

gedefarmer, hun har ca. 100 
geder gående på et 4000 ha 

stort område og malker 
gederne to gange dagligt. 

Der bliver bl.a. lavet mørkt 
ost som vi fik en smagsprøve 

af- ikke min livret men hun 
har lavet 400.000,- i juli 

måned så turisterne er vilde 
med den ost som koster 90,- 

for 200gr. Der ligger 480 hytter i området så der er mange turister om sommeren. Manden 
til højre er hotel ejeren som var med som guide. 

Vi kom desuden igennem et område m bjerge kløfter mm hvor der hver sommer går ca. 
30.000 får og græsser – et enkelt område bliver fra oktober til maj lukket for at give 

rensdyr fred til at kælve. 
 

 

Før             Efter 
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Inden vi kom til Bryne Hotell var vi inde og spise i et bjerg, helt sjovt. 
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Første besætningsbesøg 

hos Rune Bauge som har 
den højest ydende Jersey 
besætning i Norge. Har en 

De Laval robot og pt 40 
køer, hængebane. Der 

bruges Viking tyre og får 
ca.6,5 kr/l mælk. som ses 

på billeder er der mange 
præmiedyr i besætningen 

som faren har opbygget. 

  

Venstre:	Per	Ådne.	Højre:	Rune	Bauge. 



	 Side 5 af 8 
 
 
 

Olav Taksdal byggede ny stald i 

2015, der blev brugt 5000kg krudt 
til at sprænge undergrunden med 

= ca. 700.000,- stalden kostede 
ca. 1mill euro og har plads til 70 

køer – jersey og norsk rød- 1 
robot og hængebane. Der bliver 

brugt rigtig meget kraftfoder da 
græsensilage er næsten lige så 

dyrt. Der bliver ikke brugt halm så 
kalvene går enten på spalter og 

liggeareal m spåner eller små 
bokse m. træspalter eller 

gummimåtter- det gjorde lidt ondt 
i mit gamle fodermesterhjerte. 
Olav driver desuden lidt 

maskinstation, han wrapper 10-12 
tusind rundballer som man ser 

overalt.   

Olav Taksdal 

Per Ådne 
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Knut 

Undheim 

Bjørn Lende, 
vores tourguide 
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Hos Sonja og Per Ådne så vi 70 køer m 1 robot. Per har 100ha hvor de 55 kan dyrkes. 
Desuden har han 100 får. Han bruger næsten kun xvik Jersey og lidt kødkvæg. Vi så bl.a. 

køer efter Zik, Impuls, Zuma. Når en landmand har over 60 ins. årligt må han selv 
inseminere og det sker på et 7 dages kursus – de holder ikke noget efteruddannelse. Det 

er Sonja der passer kalvene her og de fik da både hø og halm ;)   
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En dejlig tur på Lysefjord – en dejlig afslutning på en rigtig fin tur til Norge. Vandfaldet var 
vi helt henne ved og fik lov til at drikke af vandet, vi blev lovet at vi bliver 10 år ældre så 

det tror vi da selvfølgelig på ;) 

 


