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Sauefjøs for økologisk drift
Vi har fått Knut Evensen i
Nortura til å tegne tre alternative fjøsløsninger som alle er
tilpasset krava for økologisk
sauehold.
Fjøs med rister:

Skissen viser «snitt» av planskisse for
fjøs i økologisk produksjon med
rister/drenerende gulv i binger, og
gjødselkjeller for bløtgjødsel eller

Fjøs med tak over lufteareal:

Skissen viser fjøs for økologisk produksjon med ca. 150 v.f.s. der deler
av totalarealet er beregnet som
luftegard med tak. Hver binge i
selve fjøset er 42m2 slik at alle dyra
har rikelig plass til å ligge inne
samtidig (1,1 m2/dyr).
I luftegarden blir hovedrasjonene av grovfôr tildelt i fôrkasser med
drenerende underlag. Det sikrer
tørr og hygienisk eteplass.
Fôrbrett er ellers nødvendig for
enkel og sikker tildeling av kraftfôr
og grovfôr ved oppdeling av binger
i lamming med mer. Fjøset har
fôrsentral og kontor/smittesluse i
enden av bygget og fremstår som et
enkelt og forholdsvis rimelig
alternativ.
Løsninger med luftegård med
tak vil bli noe mer arbeidskrevende
med tanke på at utearealet må
skrapes eller strøs.
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«tørrgjødsel». Fjøset er «tradisjonelt»
innredet med 4 langsgående binger og
2 fôrbrett. Mellom de to midterste
bingene er det plassert drivgang for
sortering, veiing med mer.
Denne løsningen med 1,5 m2
drenerende gulv pr. v.f.s. kan
godkjennes for økologisk drift. I
lammingsperioden trengs det i tillegg
0,35m2/lam. Da må det enten frigjøres
plass i eksisterende sauehus eller
suppleres med annet areal som

tilfredsstiller kravene i denne perioden.
Ønsker man å lufte dyrene kan
porter plasseres strategisk til for slikt
opplegg. Bygget tilpasses i forhold til
lengde og ønsket antall dyr. I motsatt
ende plasseres fôrsentral med kontor
og smittesluse.
På skissen ses også opplegg for
utlasting av dyr. Det er viktig å tenke
logistikk og dyrehåndtering i fjøset året
gjennom.

Fjøs med talle og uteareal uten
takoverbygg:

Skissen viser et fjøs med plass til 112
v.f.s. med mulighet for lufting av dyra.
I luftegården blir også hovedrasjonene av grovfôr tildelt i fôrkasser med
takoverbygg og drenerende underlag.
Det sikrer tørr og hygienisk eteplass.
Fôrbrett er ellers nødvendig for
enkel og sikker tildeling av kraftfôr og
grovfôr ved oppdeling av binger i forbindelse med lamming og ellers. Også
dette fjøset har fôrsentral og
kontor/smittesluse i enden av bygget.
Fjøset fremstår som et dyrevennlig
og rimelig alternativ. Regelverket for
økologisk sauehold krever ikke fri tilgang til luftegård, men ved økologisk
produksjon vektlegges tilrettelegging
for muligheter til naturlig atferd og tilgang til frisk luft. Det skisserte bygget
gir en bra planløsning og er en godkjent løsning som gir et husdyrmiljø
som ligger over minstekravet for økologisk drift.
Denne løsning vil også uten luftegården være godkjent for 112 v.f.s.
Av Knut Evensen, Nortura

Julen 2009
Ullstasjoner:
Harstad Ullstasjon
tlf. 77 01 94 40
Førde Ullstasjon
tlf. 57 83 42 13

Novembermørket har senket seg, og snart senker julefreden seg også. Innen den tid
vil vi imidlertid være godt i gang med innsamling av gardsull. Som tidligere år, prøver
vi å gjøre innsamlingen av ull så effektiv som mulig. De ﬂeste stasjonene organiserer
derfor inntransporten slik at ulla kjøres inn etter hvert som stasjonene klasser. Dette
innebærer at enkelte lag vil måtte vente lengre enn andre på å få kjørt inn ull, men
vi prøver så godt vi kan å rullere på rekkefølgen, slik at ingen må levere seint ﬂere år
på rad. Vi håper på forståelse for at dette opplegget er helt nødvendig for å holde
transport og håndteringskostnadene nede.

Sandeid Ullstasjon
tlf. 52 76 10 21

All levering av ull blir organisert og avtalt på forhånd i samarbeid med de lokale
saualslagene. Er du i tvil om hvordan du skal levere ulla, kan du enten ta kontakt med
ullstasjonen eller formannen i sauealslaget i ditt distrikt.

Forus Ullstasjon
tlf. 51 57 45 65

Norilia vil takke produsenter og sauealslag for et godt samarbeid i 2009, og ønsker
dere alle en riktig god og trivelig jul.

Gol Ullstasjon
tlf. 32 02 98 37

Vi minner som vanlig om at dere får ﬂere fordeler med å levere ulla til en av våre
ullstasjoner:
s
pristillegg på ull som tilfredsstiller kravene til god ullbehandling
s
differensierte pristillegg på høstull som avregnes fra uke 1-24
s
personlig tilbakemelding på avregningen om kvaliteten på ulla og
ullbehandlingen
s
85 øre per kg ull til de lokale sauealslagene som samarbeider med Norilia om
innsamling, jf avtale med NSG

Norilia ønsker dere
alle en riktig god
jul!
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