Fredag 21. september 2012

NYHETER 13

Kyrne sikler etter nytt fjøs

! ROBOTFJØS I LUND: Bygger til 4,3 millioner kroner

Øyvind Steinnes har i over
fem år jobbet som ingeniør.
Men nå ønsker han å satse
som bonde, og skal bygge
et robotfjøs til en prislapp på
4,3 millioner.
Av THERESE RAVNDAL
therese@avisenagder.no

På grunn av lav lønnsomhet legges stadig flere gårdsbruk ned.
Men Øyvind Steinnes starter
mandag støypearbeidet til sitt
nye robotfjøs på Kjørmo i Hovsherad i Lund.
– Byggeplanene gikk i boks, og
jeg fikk nødvendig leiejord og
melkekvote. Dette har alltid
vært en drøm, forteller Øyvind
Steinnes (26) til Agder.
Øyvind jobbet som ingeniør
hos Aeron i Flekkefjord fra 2007
til mai i år.
– Det er selvsagt en stor forskjell lønnsmessig, men samtidig må man i en kontorjobb innrette seg etter arbeidstider og
andre forhold. Som bonde styrer
man dagene mer selv, sier han.
Melkeku blir Øyvinds hovednæring, supplementert av produsering av kalvekjøtt og lammekjøtt.
– Målet er at jobben blir et levebrød. Tiden vil vise om jeg
også får meg en tilleggsnæring
på vinterstid, sier 26-åringen,
som også er leder av Lund Bondelag.

TILSKUDD: Innovasjon Norge
har bidratt med et tilskudd på
hele 900.000 kroner for å bygge
opp robotfjøset.
– Lund er et satsingsområde i
regionen for melk og kjøtt. Fjøset kommer på en samlet sum på
4,3 millioner kroner. Det hjelper
på med støtte, byggekostnadene
har økt vesentlig de seneste
årene, påpeker han.
Den nye melkeroboten til 1,1
million kroner kommer i mai
måned neste år, men fjøset ventes å stå klart for å ta inn dyr
innen desember.
– Jeg skal være byggeleder og
får god hjelp av to firmaer. Det
er flott med en melkerobot, da
kan man jobbe litt om morgenen
og ettermiddagen, og ha mer fri
om kveldene. Ny melkerobotteknologi gjør også jobben som
bonde mer interessant, mener
Steinnes.
Den nybakte bonden tok over
gårdsdriften etter foreldrene i
2009.
– Da jobbet jeg på Aeron. Men
jeg har alltid holdt på med jordbruk, i studenttiden jobbet jeg
med gårdsdrift både i helger og
ferier, sier han.
BACHELOR: Øyvind har en bachelorgrad i ingeniør innen mekatronikk.
– Jeg er også bilmekaniker.
Det er en fordel at jeg har teknisk innsikt, landbruket er i ferd

GLEDER SEG: De kosesyke kyrne til Øyvind Steinnes ser veldig klare ut for et nytt robotfjøs på Kjørmo i Hovsherad i Lund. Fjøset ventes å stå
ferdig innen desember.
med å bli mer og mer teknisk,
hevder bonden.
Lunddølen mener at et godt
miljø er svært viktig for gårdsdriften.
– På Ualand blir det nå tre nye
gårdsdrifter, et robotfjøs, et fjøs
for ammekyr og en slaktegris-

produksjon. I løpet av de seneste
årene har også flere på Kjørmo
startet opp produksjon. Et godt
miljø har mye å si på om folk ønsker å satse. Det er viktig å være
fleksibel og hjelpe hverandre.

DYRLEGE-KJÆRESTE: Øyvind

har også leid en gård på Hove av
Jonn Haga, der har han mange
kviger som skal bli melkekyr til
neste år.
Foreløpig har bonden 50 sauer
og 14 melkekyr, i tillegg til kviger og kalver.
Nå håper han etter hvert at

kjæresten som bor i Hønefoss,
flytter til Kjørmo.
– Det hadde vært veldig kjekt.
Hun er selv dyrlege - så det hadde passet bra!

TOMTEN: Mandag starter Øyvind Steinnes støypearbeidet på det
nye robotfjøset.

MANGE KYR: Fra mai av slipper Øyvind å melke kyrne sine selv, da
kommer den nye melkeroboten på plass.

ELDRE TRAKTOR: Øyvind har to traktorer i bruk, en gammel (bildet)
og en nyere utgave.

2011: I forbindelse med jordbruksoppgjøret deltok Øyvind Steinnes i
markeringen sammen med Knut Jone Tjellesvik (bak).

