
HØGMO FJØS 



Vignir Arnarson

 Islending bosett i Norge og driver et 
sauebruk med 400 vinterfôret sauer.

 Forhandler for Veno staal – produkter for 
sau og geite fjøs, kvalitetsprodukter 
produsert i Nederland. 

 Bygde nytt sauefjøs i 2012, påbygg i 2017 
og valgte da å sette inn rullerende forbrett 
fra Veno staal, rundballeriver på skinner og 
dette gjorde at man reduserte tiden som 
brukes til foring fra 40 minutter til 15 
minutter

Om meg 





Vår drift 
Lamming: 350 lamminger i år, forventet 

lammetall er totalt 805 lam – med 2,3 lam i 

gjennomsnitt pr. sau

Inne foring: Vi høster selv rundballer til for, 

sauene er inne i fjøsen fra oktober til 

begynnelsen av mai.  Sirka 3 uker før lamming 

får sauene sirka 400 gr kraftfor per dag.  Etter 

lamming har dem fri tilgang og da bruker vi 

kraftfor automater med styrt nedmating fra 

Veno.

Beitesesong:  Sauer og lam blir sendt til fjells i 

midten av juni til slutten av august og noen blir 

sendt ut på en øy der dem er hele sommeren.  

Før og etter beiting på utmark bruker vi 

innmarksbeite – vi har 700 mål med 

innmarksbeite.  Dette blir beitepusset 

regelmessig for best tilvekst. 



Fjøsen
Den har fire 45 meters lange binger som 

deles opp i flere små binger i inne perioden.  

Fjøsen er uisolert, vi har drikkenipler festet på 

vannrøret som er koblet til sirkulasjons pumpe 

som gir sauene konstant tilgang til rent og 

lunket vann. 

På gulvet har vi strekkmetall som sørger for 

kløv slitasje og at bingene er rene. 

Midt i fjøsen har vi vaktrom i taket med utsikt 

over hele fjøsen, den er mye brukt i 

lamminga. 

Vi har stengemekanisme på forbrettet som 

forenkler foringen. 

I den ene enden har vi areal som brukes som 

klippestasjon og veie stasjon. 

Under lammingen lager vi små lammings 

binger for sau og lam der dem er i 1-2 døgn 

for å så bli flyttet til felles binge der lammene 

har tilgang til egen binge med kraftfor, høy 

og vann. 



Koppelam

Hvert år har vi mange koppelam, grunnen til 

dette er høyt lammetal på enkelte sauer.  Vi 

bevist sender ikke sau på beite med flere en to 

lam.  Vi har laget en egen koppelam avdeling 

med melkeautomat som sørger for at lammene 

har fri tilgang til fersk og varm melk hele tiden. 

Avdelingen er tredelt der de største er for seg 

selv og får kraftfor og høy i tillegg til melk. 

Koppelammene har tilgang til melk frem til dem 

er ca 16 kg.  På sommeren går dem på innmark 

og blir som regel slakteklar i august. 



Klipping

Vi klipper sauene to 

ganger i året i oktober og 

februar.  Ulla blir sortert og 

solgt i to flokker til Nortura. 



Tilskuddordninger i Norge
• Kvalitetstilskudd – utbetalt av slakteriet v. Slakteoppgjør – 450 

kroner pr. Lam i klasse 0+ eller bedre.

• Produksjonstilskudd – 1 – 150 voksne sauer = 883 nok, 151 og 

oppover = 194 pr. Sau 

• Areal tilskudd – sirka 320 pr. Dekaar fulldyrket jord (slåttemark), 

innmarksbeite gir også tilskudd

• Kultur landskapstilskudd – ekstra tilskudd for beite av verdifull kultur 

landskap. 
• Avløser tilskudd – max 80.000 i år. 

• Beite tilskudd – 50 nok pr. Dyr på innmark og 205 nok pr. Dyr på 

utmark. 

• Div andre tilskudd bla for ull. 



 Produkter fra Veno

 Foring:

1. Rullerende forbrett: halv eller full 

automatiske 

2. Etefronter,:  langsgående eller 

lammesikre

3. Rundballehekker, forkurver, 

4. Kraftfor automater, 

kraftforvogner

Mange forskjellige 

løsninger til foring. 



 Håndteringsutstyr

1. Alle typer vektutstyr

2. Klippe utstyr

3. Utstyr til kløv skjæring

4. Utstyr til medisinsk behandling 

5. Komplette håndterings systemer



 Innredning 

1. Grinder i standard lengder og etter mål

2. Binge skille grinder til lamming

3. Porter 

4. Utendørs grinder med og uten port

5. Plastikk gulv

Og mye mer ........



SERIGSTAD

 Innmatingsbord 

Rundballekutter 

Silokutter 
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TAKK FOR MEG 


