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Tilskuddsprodukter
Storfe og småfe
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Tilskuddsprodukter storfe

Kalsiumpasta ReCovin
Varenr.: VILO2504026

Kalsiumtube tilsatt  
magnesium. Tildeles ved 
kalving for å forebygge  
melkefeber.
Vi har også pistol til tuben.

Bolus Tracesure Cu/I, 20 pk
Varenr.: PR4099

Bolus til storfe med høyt inn-
hold av kopper, kobolt, Jod 
og selen. Gir sikker tilførsel 
av sporstoffer i inntil  
6 måneder når andre fôr-
midler ikke dekker behovet. 
Kopper er essensielt for 
vekst, immunforsvar og 
fruktbarhet og bør til  
enhver tid sikres gjennom 
rett fôring.  
Dosering: 1 bolus til storfe 
med kroppsvekt 200 -550 kg, 
2 boluser til storfe over 550 
kg. Må ikke gis til dyr uten 
god drøvtyggerfunksjon. 
Vi har også doserings- 
pistol til storfebolusene.

Provital Evita 10
Varenr.: 230085

E-vitamintilskudd tilsatt  
selen og biotin, blandet 
med luserne og tangmel  
for å gi god smakelighet. 
Anbefalt daglig dosering til 
storfe er 40-100 g.
Leveres i 20 kg og 100 kg 
sekker. 
Varenr. 1000 kg: 
VILO2508540. 
Ved behov for en mer  
konsentrert variant har vi 
Provital Evita 25 som 
bestillingsvare.

Biopect
Varenr.: AST408004

Forebygger og lindrer diaré 
hos kalv, samt tilfører  
elektrolytter for å stabilisere 
væske og elektrolytt- 
balansen. Kan blandes ut  
i både melk og vann. 
Dosering: 1 målskje  
i 2-3 liter væske ved  
forebygging. Ved kraftig 
diare kan mengden biopect  
dobles.

Reviva
Varenr.: HS11803345

Gis umiddelbart etter  
kalving for å hjelpe kua til  
å gjenopprette energi- og 
væskebalansen. Inneholder 
druesukker, vitaminer  
og mineraler og er hurtig- 
virkende. Stimulerer til  
økt aktivitet og fôropptak 
etter kalving. Kommer i  
forpakning på 7 kg.

Bolus Tracesure I, 10 pk 
Varenr.: PR4190

Bolus til storfe med høyt 
innhold av Jod, kobolt og 
selen. Gir sikker tilførsel  
av sporstoffer i inntil 6  
måneder når andre  
fôrmidler ikke dekker  
behovet. 
Dosering: 1 bolus til storfe 
med kroppsvekt 200 -550 
kg, 2 boluser til storfe over 
550 kg. Må ikke gis til dyr 
uten god drøvtygger- 
funksjon. 
Vi har også doseringspistol 
til storfebolusene. 
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Tilskuddsprodukter storfe

VILOLYT
Varenr.: VILO2504032

Virker forebyggende mot 
sykdom og diaré hos  
kalv. Inneholder inaktivt 
gjær som beskytter  
tarmslimhinnene. Tilfører 
elektrolytter for å opprett-
holde væske- og elektro- 
lyttbalansen. Blandes i  
drikkevannet til kalven. Ved 
utbrudd av diare kan vilolyt 
brukes i stedet for melk i ett 
døgn. 
Dosering: 1 målebeger  
i 5 liter vann.

Mineralbøtte drektig ku
Varenr.: 230074

Mineralbøtte tilpasset 
fôring av melkekyr i tida før 
kalving. Stimulerer til 
utvikling av friske kalver, gir 
god råmelkskvalitet, 
reduserer faren for 
kalvingsproblemer og 
hjelper kua med å komme i 
gang med laktasjonen. Bør 
tildeles gjennom hele 
sinperioden. 20 kg bøtte 
som holder til 10 kyr i 16 
dager.

Mineralbøtte ungdyr/kjøttfe
Varenr.: 230075

Mineraltilskudd til ungdyr 
og kjøttfe for optimal vekst, 
utvikling og fruktbarhet. 
Praktisk til bruk på beite. En 
bøtte inneholder 20 kg og 
holder til 10 ungdyr på 
rundt 250 kg i 27 dager. 

Mineralbøtte Easi Mag
Varenr.: 230015

Smakelig magnesiumtil-
skudd til både storfe og sau, 
uten innhold av kobber. 
Spesielt egnet til beitende 
dyr for å redusere faren for 
graskrampe, men kan også 
brukes før lamming/kalving 
for å dempe stress og opp-
rettholde normal funksjon. 
Inneholder også sporstoffer 
som sink og jod. Inneholder 
20 kg og holder til 50 søyer i 
to uker eller 10 kyr i 8 dager.
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Tilskuddsprodukter storfe

ATTÅT Biokull
Varenr.: 215003

Lokalt produkt med god 
eff ekt på kalvenes mage- og 
tarmhelse. Binder skadelige 
stoff er i mage og tarm og 
opprett holder stabil 
væskebalanse. Kan brukes 
daglig eller i perioder 
med løs avføring. 
Produktet leveres i sekk på 
35 liter og 1550 liter. 

ATTÅT Melkebart Kalv
Varenr.: VILO2540021

Norskprodusert melke-
erstatning med opti mal 
næringsverdi. Tilsatt  tarm-
helseproduktet Yang og 
organisk selen for bedre 
tarmhelse, utvikling og 
immunforsvar. Produktet 
har gode egenskaper i 
automat og er enkelt å 
blande ut. En sekk holder 
ti l 140 – 180 liter ferdig 
utblandet melk. 
Leveres i 25 kg sekk.

ATTÅT Steingod Storfe
Varenr.: NF200170

Unik vitamin- og mineral-
stein ti l storfe med høyt 
innhold av jod, selen og 
kobolt. Inneholder bioti n for 
god klauvhelse. Får dyra 
mindre enn 5 kg kraft fôr bør 
det suppleres med ATTÅT 
Steingod. Steinen er 
værbestandig og kan brukes 
både ute og i løsdrift . 
Steinen veier 15 kg og passer 
i standard holder ti l
20x20x20 cm fi rkantet stein.

ATTÅT Levende gjær 
Varenr.: 230221

Tilskuddsmiddel ti l 
drøvtyggere hvor kraft fôret ikke 
dekker behovet for gjær. Att åt 
levende gjær gir økt fôrut-
nytt else og bedre vommiljø hos 
melkeku. For full eff ekt hos 
melkende kyr bør levende gjær 
også ti ldeles sinkyr og drekti ge 
kviger minst en måned før 
kalving. 
Daglig dosering: 50 g pr ku. 

ATTÅT BIOKULL
-til kalv, lam, smågris og slaktegris
Vanninnhold:       15-25  % 
Protein                   0  % 
Fett                         0  %
Fiber                       0  % 
Aske                       3,4  %
Kalsium                 7,7  g/kg
Fosfor                   0,3  g/kg

BRUKSANVISNING:
ATTÅT Biokull er EBC-sertifisert og produsert av norske råvarer  
(plantekarboner). ATTÅT Biokull kan brukes daglig til kalv, lam, smågris  
og slaktegris, eller kun i perioder med utfordrende mage/tarmhelse. 

DOSERING: 50 ml ATTÅT Biokull per 40 kg kroppsvekt per dag.

NB! ATTÅT Biokull må ikke brukes dersom dyret får andre 
medikamenter/medisiner fordi biokull kan redusere virkningen av disse.
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Tilskuddsprodukter storfe

Vitamineral Normal
Varenr.: 230001

Vitamineral Normal er et 
allsidig og bredt sammen-
satt  ti lskuddsfôr som gir 
alle drøvtyggere et 
grunnleggende ti lskudd av 
makromineraler, mikro-
mineraler og vitaminer. Kan 
gis på fri ti lgang. Leveres i 
25 kg sekk. 
Kan også fås i 1000 kg sekk 
(besti llingsvare).

Vitamineral Ammeku
Varenr.: 230069

Tilskuddsfôr ti lpasset 
ammekyr før og ett er 
kalving. Sikrer ku og kalv 
nødvendig ti lførsel av 
livsvikti ge næringsstoff er. 
Tilsatt  naturlig selen og 
E-vitamin for å styrke 
dyrenes livskraft  og frukt-
barhet. Kan gis på fri ti lgang. 
Leveres i sekker på 25 kg og 
1000 kg (besti llingsvare). 

Vitamineral Sin-ku-kalv
Varenr.: 230053

Mineralblanding ti lpasset 
sinku for å forebygge 
melkefeber og forberede 
kua på kommende laktasjon. 
Lavt innhold av kalsium og 
høyt innhold av magnesium, 
svovel og vitamin E. Kan 
gis på fri ti lgang. Leveres i 
sekker på 25 kg og 1000 kg 
(besti llingsvare).

Vitamineral Mg-rik
Varenr.:230035

Tilskuddsfôr tilsatt ekstra 
magnesium. Forebygger 
graskrampe og bør gis 1 
måned før beiteslipp og i 
den første tida på beitet.
Kan gis på fri tilgang.
Leveres i sekker på 25 og 
1000 kg (bestillingsvare).
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Tilskuddsprodukter storfe

Saltslikkestein KNZ 100, 10 kg
Varenr.: 230037

Salt til storfe og sau for å 
opprettholde væskebalanse 
og stimulerer fôropptaket. 
Ikke tilsatt kobber. Kan gis 
på fri tilgang i innefôrings-
perioden eller på beite. 
Kan også fås i 2 kg. 

Saltstein SP Red Block m/jern
Varenr.: 230264

Saltstein med naturlig berg- 
salt til storfe tilsatt mineraler 
og sporstoffer. Bør begrenses 
til maks 1,5 % av totalt fôr-
inntak på grunn av høy andel 
sporstoffer.

Havsalt
Varenr.: 230045

Havsalt fra Middelhavet  
som kan brukes både som  
fôrmiddel og til matlaging. 
Havsalt er et naturprodukt 
og kan inneholde natrutlige 
elementer. Passer fint som 
tilsetning i fullfôrmiks.  
Leveres i 25 kg sekk. 
Vi har også 1000 kg  
sekker på lager. 

Saltslikkestein Standard  
m/selen, 10 kg
Varenr.: 230038

Saltstein til storfe og hest 
tilsatt ekstra mineraler som 
blant annet magnesium og 
selen. Opprettholder 
væskebalanse og stimulerer 
fôropptaket. Bidrar også til 
utvikling og opprettholdelse 
av normal kroppsfunksjon. 
Kan også fås i 2 kg. 
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Storfeprodukter   SALTTilskuddsprodukter til sau og lam
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Bolus Tracesure Sau, 50 stk
Varenr.: PR4239

Bolus ti l sau og lam over 40 
kg, ti lsatt  kobolt, jod og 
selen. Øker livskraft  og 
ti lvekst på lam. Gir også økt 
sjanse for at påsett lam tar 
seg om høsten. Doseres ti l 
drekti ge dyr 1-2 måneder 
før lamming og påsett lam 
ett er sakning om høsten. 
Leveres også i pakning med 
200 boluser (besti llingsvare).
Vi har også doseringspistol 
ti l bolusene. 

Provital Evita 10
Varenr.: 230085

E-vitaminti lskudd ti lsatt  selen 
og bioti n, blandet med 
luserne og tangmel for å gi 
god smakelighet. Anbefalt 
daglig dosering: 20 g ti l sau, 
10 g ti l lam. Leveres i 20 kg 
sekker. 

Ved behov for en mer 
konsentrert variant har vi 
Provital Evita 25 som 
besti llingsvare.

ATTÅT Melkebart Lam 
Varenr.: VILO2540022NY

Norskprodusert melke-
erstatning med opti mal 
næringsverdi. Tilsatt  
tarmhelseproduktet Yang og 
organisk selen for bedre 
tarmhelse, utvikling og 
immunforsvar. Produktet 
har gode egenskaper i 
automat og er enkelt å 
blande ut. En sekk holder 
ti l 140 – 180 liter ferdig 
utblandet melk. 
Leveres i 25 kg sekk.

Biopect
Varenr.: AST408004

Forebygger og lindrer diaré 
hos lam, samt ti lfører 
elektrolytt er for å stabilisere 
væske og elektrolytt -
balansen. Kan blandes ut 
i både melk og vann. 
Dosering: 1 gram pr kg 
kroppsvekt to ganger daglig 
i 3-5 dager. Ved kraft ig diare 
kan mengden biopect 
dobles.

VILOLYT
Varenr.: VILO2504032

Virker forebyggende mot 
sykdom og diaré hos 
lam. Inneholder inakti vt 
gjær som beskytt er 
tarmslimhinnene. Tilfører 
elektrolytt er for å opprett -
holde væske- og elektrolytt -
balansen. Blandes i drikke-
vannet ti l lammene. Ved 
utbrudd av diare kan vilolyt 
brukes i stedet for melk i ett  
døgn. 
Dosering: 1 målebeger 
i 5 liter vann.

Tilskuddsprodukter ti l sau og lam

ATTÅT Levende gjær
Varenr.: 230221

Tilskuddsmiddel ti l drøvtygge-
re hvor kraft fôret ikke dekker 
behovet for gjær. Att åt leven-
de gjær gir økt fôrutnytt else 
og bedre vommiljø hos sau og 
lam med røvtyggerfunksjon. 
Gjæret kan ti ldeles sammen 
med kraft fôret eller blandes 
inn i en grovfôrmiks. 
Daglig dosering: 20 g 
pr sau og 15 g pr lam.
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Storfeprodukter   SALT

ATTÅT Biokull
Varenr.: 215003

Lokalt produkt med god effekt 
på kalvenes mage- og tarm-
helse. Binder skadelige stoffer 
i mage og tarm  
og opprettholder stabil væske-
balanse. Kan brukes daglig 
eller i perioder med løs  
avføring. 
Produktet leveres i sekk på  
35 liter og 1550 liter. 

Tilskuddsprodukter til sau og lam

ATTÅT BIOKULL
-til kalv, lam, smågris og slaktegris
Vanninnhold:       15-25  % 
Protein                   0  % 
Fett                         0  %
Fiber                       0  % 
Aske                       3,4  %
Kalsium                 7,7  g/kg
Fosfor                   0,3  g/kg

BRUKSANVISNING:
ATTÅT Biokull er EBC-sertifisert og produsert av norske råvarer  
(plantekarboner). ATTÅT Biokull kan brukes daglig til kalv, lam, smågris  
og slaktegris, eller kun i perioder med utfordrende mage/tarmhelse. 

DOSERING: 50 ml ATTÅT Biokull per 40 kg kroppsvekt per dag.

NB! ATTÅT Biokull må ikke brukes dersom dyret får andre 
medikamenter/medisiner fordi biokull kan redusere virkningen av disse.
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(35 ltr. sekk) 
og storsekk

Mineralbøtte sau
Varenr.: 230073

Egnet for alle typer sauer 
før bedekning, før lamming 
og etter lamming. Også  
egnet for lam på beite og  
gir nødvendige mineraler,  
sporstoffer og vitaminer for 
å bidra til bedre helse, 
vekst, melk og ullkvalitet. 
Tilsatt ekstra B12 for bedre 
god beinhelse og ytelse. 
Dosering: 2 bøtter hver  
16.dag til 100 sauer.  
Leveres i bøtte på 20 kg.

Mineralbøtte Easi Mag
Varenr.: 230015

Smakelig 
magnesiumtilskudd til både 
storfe og sau, uten innhold 
av kobber. Spesielt egnet til 
beitende dyr for å redusere 
faren for graskrampe, men 
kan også brukes før 
lamming/kalving for å 
dempe stress og 
opprettholde normal 
funksjon. Inneholder også 
sporstoffer som sink og jod. 
Inneholder 20 kg og holder 
til 50 søyer i to uker eller  
10 kyr i 8 dager.

Mineralstein sau
Varenr.: 230008

Mineraltilskudd tilpasset 
sau på beite, med god 
dekning av makro- og 
mikromineraler, samt 
vitaminer. Kan også brukes  
i innefôringsperioden. 
Steinen er uten kopper og 
kan brukes på fri tilgang. På 
grunn av seleninnholdet er 
masimal dosering satt til  
50 g/dag. Leveres i bøtte  
på 10 kg.

BIOKULL
ATTÅT

TI
L 

K
A

LV
, L

AM, SMÅGRIS OG SLA
K

TEG
R

IS



10

Vitamineral Normal Sau
Varenr.: 230012

Vitamineral Normal er 
et allsidig og bredt 
sammensatt  ti lskuddsfôr 
som gir alle drøvtyggere et 
grunnleggende ti lskudd 
av makromineraler, mikro-
mineraler og vitaminer. Kan 
gis på fri ti lgang. Leveres i 
25 kg sekk. 
Kan også fås i 1000 kg sekk 
(besti llingsvare).

Vitamineral Mg-rik Sau
Varenr.:230002

Tilskuddsfôr ti lsatt  ekstra 
magnesium. Forebygger 
graskrampe og bør gis 1 
måned før beiteslipp og i 
den første ti da på beitet. 
Kan gis på fri ti lgang. 
Leveres i sekker på 25 og 
1000 kg (besti llingsvare).

Tilskuddsprodukter ti l sau og lam

Vitamineral Drekti g Sau
Varenr.: 230095

Mineralblanding ti lpasset 
sau i innefôringsperioden. 
Dekker grunnleggende 
behov for mineraler og 
vitaminer. Har i ti llegg høyt 
innhold av E-vitamin og 
organisk selen for å fremme 
fostervekst og utvikling. 
Bidrar også ti l å forebygge 
melkefeber og masti tt . Kan 
gis på fri ti lgang. Leveres i 25 
sekker på 25 kg og 1000 kg 
(besti llingsvare).

Saltslikkestein KNZ 100, 10 kg
Varenr.: 230037

Salt ti l storfe og sau for å 
opprett holde væskebalanse 
og sti mulerer fôropptaket. 
Ikke ti lsatt  kobber. Kan gis 
på fri ti lgang i innefôrings-
perioden eller på beite. 
Kan også fås i 2 kg. 

Saltslikkestein Sau, 10 kg
Varenr.: 230042
Saltstein tilsatt magnesium 
og essensielle sporstoffer.
Regulerer væskebalansen 
og trigger fôropptak, 
samtidig som den sikrer 
tilførsel av enkelte 
sporstoffer inn mot paring, 
lamming og på beite.
Steinen er fri for kopper.

ATTÅT Steingod Sau, 15 kg
Varenr.: NF200172

Unik vitamin- og mineralstein 
ti l småfe med høyt innhold av 
jod, organisk selen og kobolt. 
Inneholder bioti n for god 
klauvhelse og svovel for å 
bygge aminosyrer. Får søya 
mindre enn 0,3 kg kraft fôr bør 
det suppleres med ATTÅT 
Steingod. Steinen er vær-
bestandig og kan brukes både 
ute og i løsdrift . Steinen veier 
15 kg og passer i standard 
holder ti l 20x20x20 cm 
fi rkantet stein.
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Storfeprodukter   SALT



12

Vask

Ecolab Topaz
Varenr: NÆM2330850

Alkalisk skumrengjøringsmiddel 
ti l � erning av vanskelig fett  og 
proteinbelegg.

CID Line Biogel
Varenr: VE676023

Kraft ig skummende alkalisk 
gelsåpe ti l bruk i husdyrrom.
Gel skummet gir forlenget 
holdeti d og raskere 
oppløsning av biologisk 
materiale. Innvirkningsti d 
på 20-30 minutt er. 
Det anbefales 3-5 % 
brukskonsentrasjon. 
Beregn 0,4 liter bruksløsning 
per m2.

CID Line Biosafe
Varenr: VES0676021

Alkalisk og høyt 
skummende vaskemiddel 
til bruk på alle flater.
Anbefales spesielt til 
sensitive materialer slik 
som aluminium da den er 
ikke-korrosiv og sikker i 
bruk på alle typer 
materiale.
Såpen er svært effektiv 
mot fôrrester, fettstoffer, 
planterester og veistøv.

HorolithEco (Flytende)
Varenr: NÆM2321660

HorolithEco er et surt 
sluttprodukt som kan 
brukes med lav 
konsentrasjon. Det har gode 
avkalkningsegenskaper og 
er lavt skummende. Eco 
produkter er uten fosfor, 
nitrogen og klor.

AseptoEco (Flytende)
Varenr: NÆM2321630

AseptoEco er at alkalisk 
sluttprodukt som kan 
brukes ved lav 
konsentrasjon. Det har 
utmerkede 
rengjøringsegenskaper 
basert på en blanding av 
alkalier, og er 
lavtskummende.

Ecolab Horolith (Syre) (Pulver)
Varenr: NÆM2321660

Horolith Peps er et sterkt 
surt produkt med forster-
kende rengjørende egenska-
per som passer for alle ty-
per 
melkeutstyr og kjøletanker. 
Det � erner alle type 
melkerester. 

Ecolab Asepto (Kombi) (Pulver)
Varenr: NÆM2321630

Asepto Peps er et sterkt 
alkalisk produkt med 
forsterkende rengjørende 
egenskaper som passer for 
all slags melkeutstyr og kjø-
letanker. Det � erner alle 
slags melkerester. 
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Storfeprodukter   SALTDesinfeksjon

Ecolab Incimaxx
Varenr: NÆM2308160

Flytende surt 
skumdesinfeksjonsmiddel 
ti l bruk i landbruket.
Eff ekti v selv ved lave 
temperaturer (4 grader).

CID Line Kenocox
Varenr: VE600608

Bredsprektert desinfek-
sjonsmiddel mot oocyster 
av koksider. Oocyster av 
koksider, bakterier, gjærs-
opp og virus. 

Agrosan Dry Des
Varenr: 250549

Agrosan Dry Des er et hyge-
ine middel i pulverformat. 
Middlet er desinfi serende 
og sterkt absorberende. 
Kan benytt es i alle husdyr-
rom og ti l alle typer husdyr. 
Utviklet med fokus på ar-
beidsmiljø og dyrevelferd. 
Inneholder samme pH som 
huden, slik at den ikke vir-
ker irriterende. 

Staldren
Varenr.: 250180

Brukes til storfe, gris, sau, 
geit, hest, høns og kyllinger.
Produktet er 
fuktabsorberende og 
minsker luktplager ved å 
binde ammoniakk. Tørker 
opp binger og båser, uten 
at den etser mot 
underlaget. Staldren er 
effektivt bakteriedrepende 
og har dokumentert 
virkning mot e-coli 
bakterier, salmonella, 
campylobacter, tarmbrann 
type A, aspergillus og 
stafylokker.
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Opti mal Hudvask/hudspray
Varenr: OP11 / OP31

Zinksalve:
Varenr.: KRU325076

Danner en oljefi lm ett er 
påføring som verner mot 
vann, svett e og urin. Zink-
salve en en tynn zinkpasta 
som er lett  å påføre og ab-
sorberer rask inn i huden. 

Jodopax RTU/vet
Varenr.: VILO24058

Sårbehandling

IntraRepirderma
Varenr: ME100194

Sårspray ti l bruk ved rift er 
og sår på � ørfe. 

Jodopax VET: Desinfeksjonsmiddel for dyr. Ublandet 
middel som virker kraft ig og hurti gvirkende på bakterier, 
sopp, sporer og virus. Tilbruk på omslagsår, mugg, 
hovbyll mm. 
Jodopax RTU: ferdig blandet jodspray klar ti l bruk. 
Benytt es ti l huddesinfeksjon og desinfeksjon på mindre 
sår og rift er. Brukes for å hindre infeksjon hos kalv, 
og ved kastrering av smågris.

Hudvask: Bevarer den gode og normale bakterieflorea og 
gir huden en balanse. Inneholder lettløslige ingredienser 
som lett fjerner søl og skit på hendene. Produktet 
inneholder organiske syrer som gjør såpen sur, pH 4.
Hudspray: Pleie mot spenene og stress mot uønskede 
bakterier ved hjelp av alginat og organiske syrer. Gir 
sikker effekt mot jurhelsa. Kan brukes i melkerobot.
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Storfeprodukter   SALTFlis

Yesbox landbruksstrø
Varenr: 252042
Ekstra fi nt kutt erstrø med bare små parti kler. 
Veldig god absorpsjonsevne. 

Bjertnes kutt erfl is
Varenr:  BJ060000002518
Blanding av fi n sagfl is og grovere kutt erfl is.
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Strand Unikorn AS
Postadresse: PB 103, 2391 Moelv
Besøksadresse: Strandveien 15, Moelv
Tlf: 62 35 15 00, post@strandunikorn.no
www.strandunikorn.no

Medlem i Norgesfôrkjeden
Følg oss på Facebook!
/ Strand Unikorn AS

for deg

Alle priser er eks mva og vi tar forbehold om prisendringer/trykkfeil. 

Last ned vår app!
Vi har en moderne og eff ekti v app. 
Den kan benytt es ti l besti lling av kraft fôr 24 ti mer 
i døgnet – 7 dager i uken. I ti llegg gir app’n en god 
oversikt over ditt  kundeforhold og dine kjøp. 
Vår web- og app-løsning har felles innlogging. 

Våre digitale besti llingsløsninger 
utvikles fortløpende.

Våre kunder kan laste ned vår app 
hos AppStore eller Google Play.
Bruk søkeordet: Strand Norgesfôr
Hvis du trenger brukernavn og passord 
– ta kontakt med vårt kundesenter 
på telefon: 62 35 15 00.

De gir deg ti lgang og opplæring 
i bruk av appen.

Nå kan du bestille 

kraftfôr 
24 timer i døgnet 

- hele uken.

Lisa Rusten
Fagrådgiver drøv

lisa.rusten@strandunikorn.no
Tlf. 974 89 777

Lisa er utdannet fra NMBU 
og driver egen besetning på 

ammeku. Lisa har også prakti sk 
erfaring fra sauedrift .

Ingeborg Ruud Olsen
Fagrådgiver drøv

ingeborg.ruudolsen@strandunikorn.no
Tlf.  415 28 605

Ingeborg er utdannet fra 
Universitetet i Nord. Har lang 
erfaring som livdyrformidler 

og mye prakti sk erfaring 
fra hjemgården med 

kjøtt produksjon.

Karoline Rustad
Fagrådgiver drøv

karoline.rustad @strandunikorn.no
Tlf. 954 57 973

Karoline er fagrådgiver drøv og hun 
er utdannet fra Blæstad. Karoline har 
mye praktisk erfaring fra mjølkeku og 

er aktiv i driften på hjemgården.

Håvard Lien Kårjord
Produktsjef drøv

havard.karjord@strandunikorn.no
Tlf. 482 44 195

Håvard er Produktsjef Drøv. 
Han er utdannet fra NMBU og har 
mye prakti sk erfaring innen både 

sau og storfe.

  Våre fagrådgivere drøv:


