
   
 

Auksjonskatalog 
 

Auksjon av kjøttfekviger av rasene Charolais, 

Hereford, Aberdeen Angus, Highland Cattle og 

Dexter 

 

 

Tid: 9 September 2016 13.30 

Plass: Ridebanen, Dyrskuplassen, Seljord 

Auksjonarius: Håkon Marius Kvæken 
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Auksjonssalær 
Alle priser er ekskl. MVA. I tillegg til kjøpesummen legges et auksjonssalær til TYR på 7 %. 
Dette skal dekke uttransport og andre omkostninger ved auksjon på Dyrskun.  
 
Betaling 
Tyr sender ut faktura uken etter auksjon.  
Alle må oppgi produsentnummer i kjøpekontrakten. 
 
Transport 
De fleste kviger blir transportert til ny eier i løpet av fredag ettermiddag. Hvis transportbilene 
ikke får med seg alle, vil noen bli stående igjen på dyrskuplassen over helgen og vil bli kjørt 
til ny eier om mandagen. TYR steller med de kvigae som må stå igjen. Transportkostnadene 
dekkes av auksjonssalær. 
Egentransport skjer på eget ansvar. 
 
Ansvar 
Selgere har ansvar for dyret frem til det går på bilen som skal transportere dyret til ny eier. 
Ny eier overtar ansvar når dyret står på bilen.  
 
Helse 
Alle dyr som deltar på auksjon på Dyrskun er kontrollert av veterinær og har helseattest.  
 
Diverse informasjon 
Kvigae har samme nummer i auksjonskatalogen som i utstillingskatalogen og er merket med 
nummeret i bingen slik at dere kan se hvem som skal selges før auksjon. De som ikke er 
med på utstillingen har nummer 41 og oppover.  
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Katalognummer 3 

Rase:        Charolais 

Ørenummer/navn: 50 Karoline 

Født:   24/02/15 

Forventet kalving: 04/04/17 

Bedekt med: 70106 Gideon av Stang 

Stamboknummer: I bestilling 

Nåværende eier:  Petter Bøe Bjerknes 

Minstepris: 28 000  

 

 

Beskrivelse:  

Far til kviga er VB Ferb, en svensk kollet lettkalvertype som i tillegg kombinerer 

tilvekst. Morfar Felix av Finsrud ligger på topp med indekser for lette fødsler, 

slakteklasse og slaktevekt. Kviga er inseminert med Gideon av Stang, en okse som 

har gode indekser for fødselsvekt og fødselsforløp. Kalven forventes å få god tilvekst, 

bra slaktevekt og slakteklasse. 

Kommentarer: 
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Nummer 8 

Rase:        Charolais 

Ørenummer/navn: 756 K Nansi av Bakke 

Født:   12/02/15 

Forventet kalving: 25/01/17 

Bedekt med: 70033 Pinay 

Stamboknummer: I bestilling 

Nåværende eier:  Runar Bakke 

Minstepris: 28 000  

 

 

Beskrivelse:  

Stor godt kjøttsatt kvige etter Erlend av Bakke som i sin tid 

var testvinner og best betalte okse på Staur. Han hadde to sønner på 

test i år som lå helt i toppen på tilvekst. Mor er 399 B Nansi av Bakke 

ei særdeles godt produserende og holdbar ku fra 2005.Hun er etter 

Saturnus og er nok mest kjent som mor til Espen av Bakke. 

756 er drektig med den franske oksen Pinay. Pinay er den Charolaisoksen 

det er eksportert mest sæd etter gjennom tidene. 

Kommentarer: 
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Nummer 9 

Rase:        Aberdeen Angus 

Ørenummer/navn: 5078 Heidi av Holthe 

Født:   22/02/15 

Forventet kalving: 04/04/17 

Bedekt med:  74061 Jens av Grani 

Stamboknummer: Stambokførbar, selger tar ansvar for at 
dyret blir stambokført 

Nåværende eier:  Reidun Weum 

Minstepris: 20 000 

 

 

Beskrivelse:  

Kvige med gode avlsverdier for alle avlsverdier men litt under snittet for 

moregenskaper. Vil gi lette fødsler og bra tilvekst på avkom.                                                                                                                      

Hun er inseminert med 74061 Jens av Grani som skal gi lette kalvinger og tilvekst 

over snittet. 

Kommentarer: 
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Nummer 10 

Rase:        Aberdeen Angus 

Ørenummer/navn: 5085 Mina av Holthe 

Født:   25/02/15 

Forventet kalving: 04/04/17 

Bedekt med:  74061 Jens av Grani 

Stamboknummer: Stambokførbar, selger tar ansvar for at 
dyret blir stambokført. 

Nåværende eier:  Reidun Weum 

Minstepris: 20 000 

 

 

Beskrivelse:  

Kviga har svært gode avlsverdier for fødselsforløp og som snittet for fødselsvekt, har 

ellers avlsverdier som er over snittet for de fleste andre egenskaper. Morfar er Sir 

Westpoint ET, embryo okse med linjer fra New Zealand på far siden og fra Danmark 

på mor siden. Så her er det mye spennende genetikk. Hun er Inseminert med 74061 

Jens av Grani som skal gi lette kalvinger og tilvekst over snittet. 

Kommentarer: 
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Nummer 11 

Rase:        Aberdeen Angus 

Ørenummer/navn: 5087 Vivi av Holthe 

Født:   26/02/15 

Forventet kalving: 04/04/17 

Bedekt med:  74061 Jens av Grani 

Stamboknummer: Stambokførbar, selger tar ansvar for at 
dyret blir stambokført 

Nåværende eier:  Reidun Weum 

Minstepris: 20 000 

 

 

 

Beskrivelse:  

Vivi av Holthe er en drektig kvige født 26.02-15. Far, Herman av Nordstu er en okse 

med gode tall for fødselsforløp med hele 117 i fødselsforløp ku. Morfar Horgen Eric 

er også en okse som er meget god på fødselsforløp. Dyret selv har avlsverdier på 

snittet, noe svak på slakteklasse, Positive tall for fødselsforløp ku og kvige. 

Vivi er bedekt med seminoksen 74061 Jens av Grani som har gode tall for 

fødselsforløp, kalvingsvekter og tilvekst.  

Kommentarer: 
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Nummer 13 

Rase:        Aberdeen Angus 

Ørenummer/navn: 1168 Li’s Katy Lawson 

Født:   16/01/15 

Forventet kalving: 11/01/17 

Bedekt med:  74062 Netherton Americano M703 (ET) 

Stamboknummer: I bestilling 

Nåværende eier:  Steinar Schanke 

Minstepris: 25 000 

 

 

Beskrivelse:  

Denne kombinasjonen gjør at kviga har avlsverdier som snittet for fødselsevne og 

vekt, hun har høye avlsverdier for tilvekst og slaktevekt, med Popp av Molland som 

morfar så kan en forvente at den har moregenskaper over gjennomsnittet.                                                                                                          

Hun er inseminert med importoksen 74062 Netherton Americano som skal gi lette 

fødsler, god tilvekst og melk. Spennende kombinasjon som nok vil gi avkom med god 

kjøttfylde. 

Kommentarer: 
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Nummer 41 

Rase:        Charolais 

Ørenummer/navn: 803 L Sally av Bakke 

Født:   27/01/16 

Forventet kalving: Ikke drektig 

Stamboknummer: I bestilling 

Nåværende eier:  Runar Bakke 

Minstepris: 25 000 

 

 

Beskrivelse:  

803 er ei kollet kvige med flott eksteriør. Hun er etter den franske kollete 

oksen Enrico som gir veldig lange fine avkom. Mor er 621 H Sally av Bakke som 

igjen er etter oksen Celsius som ga avkom med godt eksteriør og særdeles gode 

bein og klauver. 

621 er også mor til seminoksen Jonar av Bakke. 

Kommentarer: 
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Nummer 42 

Rase:        Highland Cattle 

Ørenummer/navn: 5530 

Født:   06/07/15 

Forventet kalving: Ikke drektig 

Stamboknummer: I bestilling 

Nåværende eier:  Håkon Marius Kvæken 

Minstepris: 16 000 

 

 

Beskrivelse:  

Brun farge. 

Veldig sjarmerende snill og rolig kvige. Har bare gått på gress og fått litt brød. Ingen 
kraftfor. 

 

Kommentarer: 
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Nummer 43 

Rase:        Highland Cattle 

Ørenummer/navn: 5531 

Født:   28/07/15 

Forventet kalving: Ikke drektig 

Stamboknummer: 47973 

Nåværende eier:  Håkon Marius Kvæken 

Minstepris: 16 000 

 

 

Beskrivelse:  

Lys brun farge. 

Veldig sjarmerende snill og rolig kvige. Har bare gått på gress og fått litt brød. Ingen 
kraftfor. 

 

Kommentarer: 
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Nummer 44 

Rase:        Hereford 

Ørenummer/navn: 1501 Klara av Viersdalen 

Født:   22/12/14 

Forventet kalving: 19/01/17 – 28/02/17 

Bedekt med:  71083 Jackson av Birkeli 366 

Stamboknummer: I bestilling 

Nåværende eier:  Leif Hartveit 

Minstepris: 23 000 

 

 

Beskrivelse:  

1501 er datter av Voksklev Eik, morfar er Redgate Redford, mormors far er Oskar av 

MO. Alle mordyra i stamtavla er etter semin. 

Kviga er para med 71083 Jackson av Birkeli 366 PP. 

Jackson av Birkeli 366 har rangtall 110 etter Golden-Oak Fusion 3S. Golden-Oak 

Fusion 3S er en okse som forventes gi avkom som vokser bra. Har en morlinje som 

tyder på gode melkegenskaper; mor har avlsverdi 102** for moregenskaper, mormor 

har 114** for moregenskaper. Oksen har flott eksteriør med 85 i helhet og er 

homozygot kollet. Oksen ble solgt for rekordbeløp på auksjonen, på Staur. 

 

Kommentarer: 
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Nummer 45 

Rase:        Hereford 

Ørenummer/navn: 1509 Kaisa av Viersdalen 

Født:   23/01/15 

Forventet kalving: 19/01/17 – 28/02/17 

Bedekt med:  71083 Jackson av Birkeli 366 

Stamboknummer: I bestilling 

Nåværende eier:  Leif Hartveit 

Minstepris: 23 000  

 

 

Beskrivelse:  

1509 er datter av KB Devil, morfar er Square D Diesel, mormors far er Putin av 

Reina. Alle mordyra i stamtavla er etter semin. 

Kviga er para med 71083 Jackson av Birkeli 366 PP. 

Jackson av Birkeli 366 har rangtall 110 etter Golden-Oak Fusion 3S. Golden-Oak 

Fusion 3S er en okse som forventes gi avkom som vokser bra. Har en morlinje som 

tyder på gode melkegenskaper; mor har avlsverdi 102** for moregenskaper, mormor 

har 114** for moregenskaper. Oksen har flott eksteriør med 85 i helhet og er 

homozygot kollet. Oksen ble solgt for rekordbeløp på auksjonen, på Staur. 

 

Kommentarer: 
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Nummer 46 

Rase:        Dexter 

Ørenummer/navn: 1255  

Født:   15/04/15 

Forventet kalving: 08/04/17 

Bedekt med: 61164 Jogrim av Fredheim 

Stamboknummer: 48559 

Nåværende eier:  Morten Siring 

Minstepris: 18 000 

 

 

Beskrivelse:  

Kviga er etter Norges første Dexter embryo okse, tyske Little Diamond med 
stamboknummer 55442.  
Hun har gått med to embryo okser; først 61164 Jogrim av Fredheim og deretter 
60657 Jarl av Fredheim. 

Kviga har bra lynne. 

 

Kommentarer: 
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Nummer 47 

Rase:        Dexter 

Ørenummer/navn: 1279 

Født:   22/01/16 

Forventet kalving: Ikke drektig 

Stamboknummer: 48600 

Nåværende eier:  Morten Siring 

Minstepris: 8000 

 

 

Beskrivelse:  

Kviga med godt lynne. Far er embryo fra Danmark. 

Kommentarer: 
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KJØPEAVTALE 

 

Avtalen gjelder kviga:   Katalognummer:   

 

Kjøper navn:………………………………………..     Tlf: …………………….. 

Produsentnummer: ………………………………………….... 

 

 

1.    All omsetning av livdyr innebærer risiko for at en fører inn smittestoffer i 

mottakerbesetningen. Dyr som omsettes kan dessuten ha blitt smittet av nye 

sykdommer i perioden like før auksjon, uten at det er registrert sykdomssymptomer 

(selv om dyret er undersøkt av veterinær). Selger kan ikke garantere at slik smitte 

ikke forekommer. Dette er kjøpers risiko. Smittefaren kan reduseres av kjøper ved å 

ta forholdsregler ved introduksjon av nye dyr i egen besetning, blant annet å holde 

dyret isolert i 14 dager før dyret tas inn i besetningen. 

 

2.   Kjøper overtar ansvaret for dyret fra det øyeblikket det står på bilen som skal 

transportere det til ny eier. 

 

3.   Kviga ble solgt for kr.______________ (ekskl. mva). I tillegg kommer 7 % i 

auksjonssalær. Faktura sendes ut av TYR uken etter auksjon. 

 

4.   Utbetaling til selger finner sted når TYR har mottatt oppgjør for kviga.  

 

5.   Uoverensstemmelse mellom kjøper og selger søkes løst i minnelighet. Dersom en 

ikke oppnår enighet sendes saken til voldgift. Kostnader knyttet til tvistenemnda 

belastes partene.  

 

6.   Selgere er ansvarlig for at kjøper har fått riktig informasjon gjeldende avstamning og 

drektighet på kviga.  

 

7.  Selgere er ansvarlig for at kviga blir stambokført. 

 

 

 

Seljord, 09. September 2016 

                                                        

              ………………………………………           ………………………………    

Kjøpers underskrift Signatur på vegne av selger 

 

………………………………….    

På vegne av kjøper     
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En stor takk til alle som har bidratt til arrangementet! 

 

 

Takk til Fjøssystemer som sponser med grinder. 

 


