Det nasjonale anlegg for
gjennomføring av
forskning og undervisning
innen husdyrfag,
veterinærmedisin og
fôrteknologi.
Besøksadresse: Syverudveien 27, 1430 Ås
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Forsidebilde: Kai Ole Hänsch
Alle bilder i heftet uten signatur er tatt av Kai Ole Hänsch
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SHF er et ressurssenter som kan vise til internasjonale,
konkurransedyktige og moderne fasiliteter
SHF er en del av det nasjonale miljø- og
biovitenskapelige universitet i Norge, og betjener hele
Campus Ås inkludert husdyrfag- og veterinærmiljøene,
Veterinærinstituttet, NIBIO og diverse andre
forskningsinstitusjoner innenfor landbruket.
Senteret kan vise til internasjonale, konkurransedyktige
og moderne fasiliteter. Hos oss blir det utført forskning
innen adferd (etologistudier), fôringsforsøk, forsøk
relatert til dyrehelse og -velferd, samt avlsforsøk og
landbruksteknologi.
SHF blir i tillegg brukt i undervisning av blant annet
husdyrfag- og veterinærstudier. Dessuten kan studenter
ha mindre egne forsøk i forbindelse med
masteroppgaver. Slik bidrar vi til god utvikling i
moderne husdyrhold.

Storfe: - har plass til 120 melkekyr,
pluss kalver og ungdyr

Småfefjøset er delt i to med plass til
80 melkegeiter og 150 vinterfôra sau

Avdelingen med gris er basert på 7
ukers puljedrift med plass til 3 puljer
á 20 purker

Senterets nye anlegg stod klart til innflytting i mars 2015
og besto av 12.000 m2 bygg. I tillegg ble et nytt fjørfehus
på 1500 m2 ferdigstillett i desember 2019.

Fjørfehuset har 7 forskjellige
dyrerom som skal brukes til
forskning.

NMBU disponerer ca. 3.200 daa. Av disse driftes 2.600
daa av SHF, hvor 400 daa av dette drives etter
økologiske prinsipper, samt at ulike institutter ved
NMBU disponerer ca. 600 daa til forsøk innen jord- og
plantekultur.
Våre engasjerte ansatte har dessuten den nødvendige
fagkompetansen for å kunne bistå ved den forskning,
kurs og utdanning som blir utført hos oss. Flinke
studenter ved husdyrfag og veterinærmedisin, samt
lærlinger/praktikanter, bidrar som faste avløsere ved
behov.

Jordbruksavdelingens
primæroppgave ved Senter for
husdyrforsøk, er å skaffe fôr til
husdyra.
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Storfe

Fôrsentral

Nord

Sør

Melkeroboter

Fødeavdeling
IHA

Veterinæravdeling

Kalveavdeling

Storfefjøset er fordelt på melkekufjøs, kalveavdeling,
oppdrettsfjøs og stoffskifteavdeling (som disponeres av Fakultet
for Biovitenskap).
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Senteret har kyr av rasen norsk rødt fe (NRF), men er også i ferd med å bygge opp en
liten besetning med ammeku, NRF x Hereford som utgangspunkt.

Melkekufjøset består av to adskilte løsdriftsavdelinger (sør og nord), hvor det er plass til
totalt 120 melkekyr.

Videre er det 8 kombinert kalve- og sykebinger som er kameraovervåket, og en
veterinæravdeling med plass til 22 dyr som kan fikseres. Selve løsdriften er også
kameraovervåket, med roterende kameraer.
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Begge avdelinger er utstyrt med DeLaval VMS melkeroboter, med celletallsmåler og
holdvurderingskamera. Avdeling nord har også tilknyttet en egen dyrevekt, der dyrene
blir veid på vei ut igjen til avdelingen etter melkingen.
Dyrene har også egnede sensorer til bruk for ulike registreringer ute i løsdriften.
Tall fra årsrapport 2018
Mordyr/ hunndyr
Ungdyr til
Hanndyr/
slakt/påsett
kastrater
Antall dyr 1. oktober
119
134
Antall årskyr
115,1
Melk, EKM kg
8 176
Fett %
4,31
Protein %
3,42
Celletall 1000/ml
124
Kalvingsintervall, mnd
12,1
Melk levert meieri, kg
746 432
Kjøttfe (NRF x Hereford) Antall dyr 1.oktober 7 mordyr og 14 ungdyr
Melkeku

Fjøset har i tillegg en 1 x 4 DeLaval tandem melkestall med MP780 kontrollpanel med
logg, som er tilpasset forsøk med lavt dyretall og store melkeprøver.
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Fôring foregår enten med fôringsrobot eller minilaster påmontert
utlasterskuffe. Alle dyr blir appetittfôret, som betyr at de til
enhver tid har tilgang til grovfôr.

Fra eget fôrkjøkken blir det lagt inn resepter på pc, hvorpå en datastyrt kran (via pc)
laster fôringsroboten automatisk. Mineraler og kraftfôr fra egne tanker kan også blandes
inn i grovfôret via et påfyllingsrør. Fôrbrettet blir rengjort etter faste rutiner gjennom
uka, slik at det til enhver tid er friskt grovfôr tilgjengelig.

På løsdrift nord sikrer 40 fôrkrybber data for individuell registrering av grovfôropptak,
som loggføres automatisk. Disse blir fylt med minilaster påmontert utlasterskuff, ved
behov. Fôrkarene blir rengjort etter faste rutiner.
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Storfefjøset er tilknyttet fire kraftfôrbulker som gir mulighet for 4 typer kraftfôrslag.
Kyrne får tildelt kraftfôr via melkerobot og automater i løsdriften. 2 av automatene
muliggjør måling av metangass ved klimagassforsøk (se bildet).

Forsøksmuligheter på storfe
Prøvetaking
•
•
•
•
•

Blodprøver
Faecesprøver og -score
Vomprøver
Melkeprøver
Biopsier

Forsøk med melkeku
•
•
•
•

Måling av individuelt grovfôropptak på inntil 55 melkekyr
Mulig med inntil 4 ulike kraftfôrslag i kraftfôrautomatene
Melkerobot med celletallsmåler, holdvurderingskamera, samt dyrevekt på
avdeling nord.
Mulig å melke i tandem melkegrav (4 kyr av gangen).

Metangassmåling (Greenfeeder) klimagassforsøk
2 automater med bakport, med mulighet til 2 kraftfôrslag i hver automat
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Kalveavdeling
Fjøsets Kalveavdeling har plass til 56 dyr fordelt på åtte binger, og
18 dyr på «nyfødtkasser».
Foto: Irma Oskam

Ved kalving settes kyrne på egne binger kort tid før selve kalvingen. Her melkes kyrne på
spann inntil de slippes på løsdriften igjen. Fødebingene er i melkekufjøset. Mens kalvene
etter hvert oppholder seg inne i kalvefjøset. Fødebingene brukes også i forbindelse med
sykdom, så kyrne kan få ro.

Kalvefjøset har tilknyttet eget kjøkken med kalvetank, som får tilført melk via
melkerobot ved behov. I avdelingen finnes DeLaval fôringsautomater, som registrerer
opptak av både melk og kraftfôr på pc.
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1 måls råmelk gis så fort som mulig etter fødsel der kalven får drikke så mye den selv
orker. Minimum 2 liter innen to timer. De tre første målene gis fra moren. Blir det
råmelk til overs, fryses 1 og 2 mål råmelk som en reserve. Har ikke mor nok 1.måls
råmelk eller om ikke kvaliteten er god nok, tines melk opp fra råmelk-lageret i fryseren.
Drikkerutiner er fire måltider med søtmelk gjennom dagen, i tillegg til fri tilgang av vann,
høy og kraftfôr.

Når kalvene er ti dager gamle blir de
flyttet over til binger, der de blir gående
i samme gruppe gjennom hele perioden
de er i kalvefjøset. Her får de tilgang til
søtmelk via automat med automatisk
loggføring. Det samme gjelder for
kraftfôr. I tillegg har kalvene fri tilgang til
både grovfôr og vann.
Nedtrappingen av melk starter på dag
42 med 0,5l i døgnet. På dag 56 skal
kalven være helt avvent.
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Forsøksmuligheter på kalv
•
•
•

8 binger med plass til 6 kalver i hver binge.
Individuelt fôropptak av kraftfôr og melk.
Grovfôr på gruppenivå.
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Oppdrettsfjøs

14 – 19 mndr.

Forsøk

9-14 mndr.

Ammekyr

Fra kalvefjøset

Kontor
Storsekker

Fødebinger

Oppdrettsfjøset har plass til 96 ungdyr og 20 ammekyr, i tillegg til
30 forsøksplasser for okser eller ungdyr av kjøttferaser (alternativt
drektige kviger).
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Når kalvene er 3 måneder flyttes de til oppdrettsfjøset.

Bingene er tilpasset hver enkelt alder, slik at dyrene flyttes etter hvert som de vokser til.

Forsøksmuligheter med kviger
eller okser.
•
•

Fôring på gruppenivå.
Individuelt fôropptak med
registrering av grovfôr og
kraftfôr.

Vektregistrering i kraftfôrautomater.

På forsøksplassene registreres kraftfôr- og grovfôropptak, samt vekta på dyret. Det er
også mulig med registrering av inntil 3 forskjellige kraftfôrslag fra egne automater.
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Fakultet for Biovitenskap
Fakultet for Biovitenskap har en stoffskifteavdeling vegg i vegg
med storfeavdelingen. Her er det et forsøksfjøs med båsplass til
16 storfe, et dyrerom med plass til å gjennomføre forsøk på sau,
geit og gris og en stall med plass til 6 hester. Stoffskifteavdelingen
benytter ofte kanulerte dyr i forskning og undervisning og har i
tillegg rom og arealer for prøvebearbeiding og
laboratorieaktiviteter.

Kontorlokaler
og laboratorier

Hest

Småfe/gris

Fistelerte kyr
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Stoffskifteavdelingen bidrar i forskningen ved Biovit og
gjenomfører forsøksoppdrag for andre samarbeidspartnere.
Avdelingens hovedvirksomhet er forsøk og undervisning innen
husdyrernæring og husdyrfysiologi.

Her får et interessert kronprinspar vite litt om hvordan fordøyelsen til kyr fungerer.

Foto: Rasmus Bovbjerg Jensen

Avdelingens fistulerte vallaker. Her i forsøk om overgang fra innefôring til beite.
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Småfe

Geit

Isolert individavdeling

Sau
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Geitefjøsets arealer er på i underkant av 740 m2, hvor fellesarealer
til ansatte og kontorer kommer i tillegg. Fellesarealene deles med
avdelingen for sau.

Anlegget har plass til 80 melkegeiter, som melkes i DeLaval melkestall.

Individavdelingen er isolert, og har plass til 48 dyr. Denne avdelingen kan brukes av
både sau og geit, men ikke begge samtidig. Her finnes binger med mulighet til
fôrregistrering på individ- og gruppenivå. Etologene har de siste årene hatt flere
grunnleggende studier, hvor det er utført forsøk med ulik surfôrkvalitet.
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Geitene ved SHF er brukt i langvarige avlsforsøk, i fôringsforsøk og etologiforsøk. Videre
vil forskning på klimagasser bli et viktig forskningstema for fremtiden.
I de senere år har den spesielle geitemelksmaken stått i sentrum for forsøksarbeidet,
sammen med ”nye” produksjonssystemer for utjevning av melkeproduksjonen gjennom
året, ved ulik kjeetid og forskjellige former for ammeproduksjon.

Ute i løsdriften finnes to kraftfôrautomater.

Om sommeren går de fleste
voksne melkegeitene på beite i
Einunndalen på Meløya seter,
som hører til Storsteigen
landbruksskole.
Dyra har også vært brukt som
"kulturlandskapsarbeidere" på
lokale beiter, Oscarsborg og
Bergholmen.
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Forsøksmuligheter med melkegeit
•
•
•

Binger med mulighet til fôrregistrering på gruppenivå.
To kraftfôrautomater.
Moderne melkestall.

Forsøk med geit på Individavdelingen:
•

48 enkeltbinger med mulighet til individuell fôrregistrering, vannopptak og
gjødseloppsamling.
Det er gode muligheter for å gjennomføre etologiforsøk.

Vaksineforsøk
•

Vaksineforsøk/immuniseringsforsøk med «død vaksine» kan gjennomføres
med geit

Toksikologiforsøk med geit
•
•

Eksponering av geit med varierende farmasøytiske stoffer (medisiner og
miljøgifter).
Geit som modell for human toksikologi (immunforsvar, reproduksjon,
adferd mm).

Klimagassforskning
•

Kan gjennomføres på Individavdelingen i samarbeid med
utstyrsleverandører.
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Sauefjøset

Sauefjøset er i underkant av 580 m2 med plass til 150 vinterfôra sau, og en isolert
individavdeling. Her er det plass til 48 dyr, som kan brukes av både sau og geit, men ikke
begge samtidig. Besetningen består av 100/120 avlsdyr norsk kvit sau og 30/40
gammelnorsk spæl.
I tillegg kommer fellesarealene til de ansatte med kontorer o.l. som deles med
geitefjøset.

Noen få dyr kan nyttes for
immuniseringsforsøk, og en del sauer
for stoffskifteforsøk. De siste årene har
det vært flere undersøkelser
vedrørende plassbehov, liggeunderlag
og kraftfôrautomat m.m., og forsøk
med ulike surfôrkvaliteter. Fremover
vil også forskning på klimagasser bli et
viktig forskningstema.
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Sauefjøset har også egnede arealer hvor de kan klippe sauene.

Det har blitt arrangert kurs i
saueklipping for sauebønder,
yrkesklippere og studenter ved
NMBU. For å få mengdetrening
har enkelte studenter hjulpet til
under klippingen både på våren
og høsten. Under kyndig
veiledning.
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Forsøksmuligheter med sau
•
•

Binger med mulighet til individuell inndeling og individuell fôrregistrering
eller på gruppenivå.
To kraftfôrautomater.

Forsøk med sau og lam på Individavdelingen:
•

48 enkeltbinger med mulighet til individuell fôrregistrering, vannopptak og
gjødseloppsamling.

Det er gode muligheter for å gjennomføre etologiforsøk.

Toksikologiforsøk med sau:
•
•
•
•

Eksponering av sau med varierende farmasøytiske stoffer (medisiner og
miljøgifter).
Sau som modell for human toksikologi (immunforsvar, reproduksjon,
adferd mm).
Klimagassforskning.
Kan gjennomføres på Individavdelingen i samarbeid med utstyrsleverandører.
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Grisefjøset

Bedekning- og drektighetsavdeling

Fødeavdeling

Fôrsentral

Smågrisavdeling

Slaktegrisavdeling

Oppdrett
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Avdelingen er i overkant av 1.500 m2, der produksjonen er basert
på 7 ukers puljedrift med plass til 3 puljer á 20 purker (60 purker
totalt). I tillegg er det 138 forsøksplasser til smågris og 84
forsøksplasser til slaktegris.

Produksjonen er basert på 7 ukers puljedrift med plass til 3 puljer á 20 purker (60 purker
totalt).
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Gjeldpurkeavdelingen har 4 binger med talle, 2 binger for råner,
3 sykebinger og 6 binger for purker.

Foto: Anne-Britt Vågenes
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I disse bingene blir det registrert både kraftfôropptak og vannopptak per gris.

Forsøksmuligheter hos gris
Det er gode muligheter for å gjennomføre etologiforsøk, reproduksjonsforsøk,
vaksineforsøk og fôringsforsøk.
•
•

2 avdelinger med 20 fødebinger i hver. UMB-binger med frittgående purke,
redeområde med vannbåren varme.
Gjeldpurkeavdeling med purker i 2-4 grupper på halmstrø. Individuell fôring er
mulig.

Forsøk med smågris:
•
•

34 binger med plass til 2-4 avvente smågris i hver binge. Fôropptak på
gruppenivå.
Dyrevekt.

Forsøk med slaktegris:
•
•
•
•

14 binger med plass til 6 griser i hver binge fra 20-25 kg til ca 100 kg.
Individuell fôrregistrering.
Dyrevekt.
Vannmålere på gruppenivå.

Vaksine:
•

Vaksineforsøk/immuniseringsforsøk kan gjennomføres med smågris.
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Fjørfe
Det var et sterkt ønske fra både fjørfenæringen og NMBU om å få
reist et fjørfehus ved Ås gård. Det resulterte i et samarbeid
mellom en samlet næring og NMBU, og i desember 2019 stod
bygget klart for innflytting.

6 mindre men fleksible rom

Fôrsentral

Stort rom fordelt på 66 binger
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Fjørfebygget er på 1500 m2, men kan utvides ved behov. Takhøyden innendørs er på
3,20 meter, og med 7 forskjellige dyrerom som skal brukes til forskning. Det største av
rommene er på 580 m2, mens de seks er andre på 64 m2 hver. Hele anlegget kan ta inntil
5000 individer.

Den store avdelingen er fordelt i 66 binger med
automatisk fôr- og vannregistrering på bingenivå.
Det foretas manuell bytting av fôr, manuell
dyreveiing og manuell plukking til slakt.
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6 mindre, fleksible rom med mulighet for forskning av ulike fjærkre. Hvert rom har
eget ventilasjons- og lyssystem.

Forsøksmuligheter hos fjørfe
Størrelse:
•

Et stort rom (580 m2) med plass til 5000 slaktekylling og 6 mindre rom (64 m2)
som egner seg for forsøk for konsumegg eller andre fjærkre (eksempelvis
kalkun, due, vaktel, ender mm).

Forsøk med slaktekylling:
•

66 binger med mulighet til fôrregistrering, vannopptak og dyrevekt på
gruppenivå.

Forsøk i de 6 mindre rommene:
•

Alle rom kan innredes etter ønske, der kostnader dekkes av
forskningsprosjekter.
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Jordbruksavdelingen
Jordbruksavdelingens primæroppgave ved Senter for
husdyrforsøk, er å skaffe fôr til husdyra.

Av det dyrkede arealet benyttes 800 dekar til grasproduksjon. Cirka 140 daa av
førsteslåtten tørkes til høy. Det dyrkes noe over 150 daa med grønnfôrvekster.

Senteret har 8 plansiloer som til sammen rommer 4500 kubikk (som veies inn og ut).
Forsøksfôr blir i stor grad lagt i rundballer.
Kornarealet er i overkant av 450 dekar, og det meste er dekkvekst for gjenlegg. Det
arbeides for å redusere forbruket av miljøskadelige stoffer (plantevernmidler), og
som et ledd i dette bruker nå SHF mekanisk bekjempelse på deler av arealene.
Den konvensjonelle produksjonen som senteret sikter på, i samarbeid med deres
forskningspartnere, er å kunne ta i bruk de nyeste avanserte landbruksteknologier
om kort tid. Med tanke på samarbeid i presisjons- og sirkulær landbruksproduksjon.
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Beitearealet er cirka 1050 dekar, hvor man vektlegger regelmessig pussing og gjødsling
av arealene. Det er også muligheter for supplerende fôring på beitene. I tillegg er noe av
beitearealet som er tilknyttet sommerfjøset, økologiske.
SHF egner seg godt for fremtidsrettet forskning realatert til diverse miljøtiltak, som for
eksempel fangvekster for karbonlagring. Drenering og diverse gjødseltiltak og bruk av
husdyrgjødsel til biogassproduksjon. NMBU tilhører Årungenvassdraget, og for å
redusere avrenning av organiske stoffer og næringssalt fra universitetsområdet, er det
bygd tre fangdammer i tilknytning til senterets jordbruksarealer.
I 2003 ble det bygget et komposteringsanlegg for alt av organisk avfall ved universitetet,
der parkavfall kan blandes med tørrgjødsel (talle) og fôr-rester.

I 2020 ble også deler av senterets energibehov dekket av solpanel. Totalt 770 solceller
ble montert. Der 616 solceller står i retning syd, og 154 i retning vest. Det aktive
solcellearealet er på 1260 kvadratmeter, og har en teoretisk makseffekt 214 kW med en
målt makseffekt på cirka 200 kW.
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NMBU skogen

Universitetsskogen har eksistert som forvaltningsenhet siden 1859 og er et resultat av
langsiktig innsats i skogskjøtsel. Produktivt skogareal har på grunn av omdisponering og
tilkjøp av areal økt fra 1061 dekar i 1938 til 1752 dekar i 2000. Fra 2000 og til 2016 er
arealet redusert til 1546 dekar produktivt. Denne reduksjonen skyldes utbygging,
omdisponering til beiter og utvidelse av lysløypene. Samtidig har en større arealandel
blitt prioritert til andre formål enn tømmerproduksjon. Areal definert som
nøkkelbiotoper er også økt betydelig ut over lovpålagt. Dette betyr at utnyttelsen av
produksjonsmulighetene og kvalitetsproduksjon har forholdvis lav prioritet på disse
arealene. Produktivt areal der det har vært drevet normal skogsdrift var i 2001, 1394
dekar og etter denne siste oppdatering i 2016, 1104 dekar. Skogen drives bevisst etter
flerbruks-prinsippet, og etter 1998 har skogsdriften vært kollektivt sertifisert i Viken
skogeiersamvirke etter Norsk PEFC Skogstandard. Mer om skogen ved NMBU finner du
her: https://www.nmbu.no/tjenester/sentre/shf/skogen
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Administrasjonen

Administrasjonen inneholder kontorlokaler og møterom.

Bygget har også et område som studenter eller forskere kan benytte, hvor det er tilgang
til pc med nett samt et lite te-kjøkken.
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Møterommet kan også leies av eksternt besøkende, og gjerne i sammenheng ved besøk
i fjøsene på senteret.

Her finnes moderne AV-utstyr til møtevirksomhet og undervisning, samt nettilgang og
webkamera for kommunikasjon over internett.
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