
8 ÅR MED TREFJØS

ERFARINGER MED BYGGEPROSESS OG BRUK
ASBJØRN HAGENE,  BJØRGEBERGET SAMDRIFT



BJØRGEBERGET SAMDRIFT

• Ligger i Veldre i Ringsaker kommune i Innlandet fylke
• Opprettet høsten 2011
• To deltakere, Asbjørn Hagene og Lars Opsal Jr
• Består i hovedsak av jord og beiter til gårdene Bjørge Søndre, Bjørge Midtre og Bjørge Nordre
• Mjølkekvote på 440 tonn
• Ca. 50 årskyr
• Ytelse på over 9500 kg per ku (varierer men over i 2019)
• Disponerer 550 daa dyrka mark og 130 daa innmarksbeite
• Bygde fjøs til alle dyr i 2011 i massivtre/krysslimt tre og limtre
• Kjøpte brukt mjølkerobot (Lely A2) og mye brukt innredning av en samdrift i nabolaget som 

gav seg
• Dyrker gras (rundballer) og litt korn
• Selger oksekalver til en nabo ved ca. 3 mnd. alder
• Mjølkekyrne beiter aktivt fra tidlig mai til midten av september
• Satte inn og bygde over fórblander høsten 2018
• Byttet ut den gamle roboten med en ny Lely A5 våren 2019





Samdrifta
Grønt - fjøset
Gult – innmarksbeiter
Blått – beite til mjølkeku
Rødt – ca. 95% av drifta foregår 
innenfor her



FJØSET

• Fjøset er 48 x 22 meter
• Fórsentral og tank rom i nordre ende på 12 x 7 meter
• Senket og overbygd fórblander i forlengelse av fórsentral
• Bygget med limtre bæring og 60mm/6cm massivtreelementer/krysslimt tre i tak og vegger
• Sandwich takplater med isolerende effekt
• Naturlig ventilasjon med åpning i taket og på langsidene
• Behandlet utvendig og delvis innvendig med beis
• Fjøssystemer entreprenør på betong, bygg, og gjødselkum
• Vi brukte lokale bedrifter på grunnarbeid, VVS, og EL
• Innleid arbeidskraft samt litt dugnadsinnsats på maling/beisning og installering av innredning
• Fjøset er verken fullisolert eller uisolert. Kan kanskje kalles delvis isolert ? 





HVORFOR FJØS I TRE ?

Fjøset ligger «på tunet» til to 
gårder med primært røde 
bygninger i tre

Da vi skulle bygge var det kun 
Fjøssystemer med massivtre 
som kunne love oss at vi fikk 
bygget innen vår tidsfrist



20 juni 2011

30 oktober 2011

Byggeprosessen

• Rask og intens!
• Vi bestemte oss endelig påsken 2011
• Byggesøknad levert i mai 
• Grunnarbeider igangsatt i slutten av juni
• I slutten av august var ringmur og støtte til limtre ferdig
• Montering av limtre og vegg/takelementer tok ca. 10 

arbeidsdager
• Asbjørn var på byggeplass hver dag hele dagen som 

«praktisk byggeleder»
• Mange profesjoner samtidig, på det meste over 20 

personer på samme tid
• Vi undervurderte bevisst hvor mye egeninnsats vi kunne 

legge inn
• Vi kjøpte også dyr fra samdrifta vi kjøpte robot og 

innredning av. Disse gikk ute hele døgnet og ble 
mjølket på skift i de gamle fjøsene våre mens vi bygget

• Første ku ble mjølket i nytt fjøs 30 oktober
• Alle dyr inne innen desember 



Tomta 11 august











TILPASNINGER TIL AT FJØSET ER BYGGET I TRE

Plastplater der dyr er i direkte 
kontakt med vegg

Plastplater der ferdig blandet fór 
ender opp i fórsentral



Lektet ut og isolert der dyr er i direkte kontakt med 
yttervegg

Tak med varmelamper, og halm som underlag til 
småkalver 



Fjøset i dag og fordeler med tre 

• NEI det blir ikke kaldt om vinteren!
• Vi holder det på 5 – 10 grader innendørs
• Dette forutsetter mange nok dyr i fjøset, ei voksen 

ku produserer ganske mye varme
• Dette betyr at varmedress kan være aktuelt som 

arbeidsantrekk
• Men det betyr også et meget gunstig inneklima for 

dyrene, med mye mindre 
bakterier/mikroorganismer etc. i lufta på grunn av 
lavere temperatur

• Helt uproblematisk ned til ca. 15 minus, under det 
kan det bli mer fuktig inne siden vi må stenge både 
luftinnslipp og utlufting mye

• På grunn av at trevirket kan puste, betyr det stabilt 
inneklima ved variasjoner i fuktighet

• Lite plass for at støv legger seg
• Mindre lydressonans/bedre støydemping kontra 

stål og betong
• Lyst og trivelig inne. Lysinnslipp i tak er gull verdt



Mer rømningssikkert ved brann

Limtre kollapser ikke så fort som 
stål, så brannvesenet tør å gå inn 
og evakuere ut dyr



Enklere å gjøre endringer

Som å bygge tak over spedkalvene eller 
å skjære ut hull i veggen for lederen til 
fórblander



Fjøset i dag, etter over 8 år i full drift og med ny overbygd fórblander, en 
kraftfórsilo til, og ny robot samt ombygd velferdsavdeling











Om vi hadde bygget i dag, hva hadde vi gjort 
annerledes ?

• Vi hadde antakeligvis bygget en større fórsentral
• Vi hadde bygget med plass til fórblander, eller investert i 

det med en gang
• Vi hadde kanskje bygget med 3,5 eller 4 meter bredt 

fórbrett, ikke 3.
• Vi hadde satt inn fangfronter til alle dyr bortsett fra 

mjølkekyrne
• Vi hadde lagt vannledning til drikkekar på en annen måte, 

så vi slapp å stenge lufting på ungdyrsida med en gang det 
blir minusgrader



En oppfordring som ikke er relatert til om du bygger i tre eller ikke…

Bygg med mulighet for å beite 
så mye som mulig.
Det er bra for økonomien, 
dyra, og omdømme til 
landbruket.
Du kan gjerne invitere naboer 
på kuslipp, det er populært!
Og så får folk som går tur forbi 
gården se dyr på beite.



KONKLUSJON

Bygg i tre !

Det er raskt
Det er klimavennlig
Det er inneklimavennlig
Det passer inn på tunet med de andre husene på gården
Det er fleksibelt
Det er rett og slett det beste alternativet

Vi har drevet i over 8 år, og ikke på noe tidspunkt har vi 
tenkt at vi skulle bygget på en annen måte !



SÅ TIL SLUTT, IKKE BYGG SLIK…



FOR DA TROR FOLK TIL SLUTT 
AT DYRA PÅ GÅRDEN SER 
SLIK UT…



TAKK FOR MEG !


