
fortell er de voksne i barnehagen. 
Og det var mange som både klappet 

kuene, kjente på de lange tungene og til 
og med ga dem en klem. Lille Naher 
Weldeslase satte seg like godt under den 
store kumagen og fikk prøve å dra i spe
nene til melkekua for å se om det kom ut 
en liten melkestråle. 

I det ett år gamle moderne fjøset til Jon 
Lonar styres det meste av roboter. Dyr
ene er delt inn i båser etter alder fra de 
minste kalvene og opp til de eldste 
melke kvigene. Og i en egen avdeling 
står oksen e som slaktes når de når 350–
400 kilo ved 20månedersalder. 

Fra kua er 24 måneder gammel er den 
drektig og etter at dem har fått kalver, 
flyttes kvigene inn i den største båsen 
hvor dyrene selv går inn til melking hver 
sjuende time. Der får den også en ekstra 
godbit som fraktes i rør oppunder taket. 
De smarteste kuene prøver å snike til 
seg kraftfôr litt for tidlig, men da sendes 
dem raskt ut igjen. Det går ikke an å lure 
roboten. 

Rett som det er går en ku bort i spa
avdelingen hvor en roterende børste 
sørger for at dyrene blir klødd og børst
et. 

Og mens kuene går fritt rundt, kjører 
det som mest ligner en robotgressklipp
er rundt mellom beina deres og skraper 
gulvet hver time. Det er knapt en kuruke 
å se noe sted. Bortsett fra ute på jordet 
om sommeren når kuene går ut og inn 
av fjøset akkurat som de vil. Bonden får 
informasjon om brunst, temperatur, 

drøvtygging og helse fra halsbåndet 
som alle dyrene er utstyrt med.

– Jeg er helt sikker på at dyrene har det 
mye bedre her enn i gamle fjøs. De er 
reine, sunne og rolige. Resultatet ser vi 
på melka. Vi får 1000 liter mer fra hvert 
dyr i året og det er nok mest på grunn av 
trivsel og økt mosjon, forteller Jon Lo
nar, som syntes det var kjempekoselig å 
få barna på besøk. 

denne uken besøkte også Hjartdal 
barnehage fjøset til Teleros samdrift 
hvor det også ble filmet og barna i Tud
dal skal til Hovde sauefjøs i Tuddal hvor 
sauene nå lengter etter å komme ut for 
sommeren. 

På alle gårdene barnehagene besøkte 
ble det servert pannekaker. Mens de 
spiste fikk de lære litt om hva panne
kaker er laget av. 

Hos Lonar smakte Mats Gauksrud og 
Alexander Karoliussen Vaa på melk som 
kom rett fra kua. 

– Den er ikke kald og ikke helt varm. 
Kanskje litt midt imellom, slår Alex
ander fast. 

– Og litt annerledes enn hjemme. 
Tykk ere. Kan jeg få mer, spør Mats. Bare 
noen minutter tidligere hadde de sett at 
Jon melket kua for hånd. For selv om 
fjøs et nå er robot
styrt, så har ikke 
bonden glemt kun
stene helt. 
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HEI KUA: Austeja Ruginiene og Niklas Hagen hilser på de nysgjerrige kuene som både vil 
lukte og smake på gjestene. 

MØØ: Kuene ser ut til å stortrives i det moderne fjøset. Jon Lonar har et robotfjøs, men 
kan fortsatt kunsten å melke ku for hånd til barnas store glede.

GÅRDSBESØK: Små og store fra Sauland barnehage besøkte robotfjøset ved Lonar og 
alle kuene denne uken. 

PÅ SPA: Rett som det er går kuene selv bort og starter den store børsten. Det er godt å 
bli klødd litt på rumpa.

Fint besøk i fjøset
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