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Matheas Amb (bildet), som 
fikk tilslaget på kr. 170.000 
på rekordoksen Jovial av  
Utgårdstrøen, satser på krys-
ninger mellom limousin og 
charolais i sin slaktebesetning. 
Han har som mål å sikre seg 
det beste avlsmaterialet fra 
begge raser som passer til sine 
tohundre mordyr, og kjøpte 2 
okser av begge raser på Staur. 
I intervjuet inne i bladet slår 
han til lyd for at de to rasela-
gene burde samarbeide bedre 
til fordel for begge rasene.

Side 8

Faglaga glemmer ammekua
Når vi så ser kravet fra Bondelaget der ammekua og kjøttproduksjon nærmest er glemt, 
så må jeg si at jeg blir lettere sjokkert og skuffet. Hvordan skal vi kunne være i nærheten 
av å tette gapet mellom dagens produksjon og allerede eksisterende underskudd hvis 
ikke økonomien i kjøttproduksjonen styrkes? Spør Hans Olav Holann.
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Forbrødring i bingen

Nyttig samarbeid
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Nytt medlem med nysatsing
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Side 15

Oppdretter av rekordoksen, Bjørn Aasen (tv), forsegler for-
nøyd salget til kjøper Matheas Amb.
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Da er forsommeren her og vi venter på 
godværet. Norge er et langt land, men i 
år har det vel faktisk vært bløtt og kaldt 
i mesteparten av landet så langt. Så det 
har vært et utfordrende vær hittil for oss 
som driver med våronn enda og dårlig 
slåttevær for andre deler av landet, men 
vi kommer vel i mål i år og. Så vi får håpe 
på litt mere oppholdsvær og varme slik 
at avlingene og beitene blir gode i år og. 

Våren er tiden for landbruksoppgjøret, 
og de fleste håpet vel også i år på et 
økonomisk løft for ammeku næringa. 
Signalene fra bla. Tyr og Nortura inn til 
faglaga i forkant av forhandlingene, ga 
et ganske klart signal om at det måtte 
satses på kjøttproduksjon og styrking av 
bruk i distrikts Norge som ikke egner seg 
til korn produksjon. Norge har store om-
råder som egner seg best til grasproduk-
sjon samt en del areal både på innmark 
og utmark som egner seg best til beite. 

Glemmer ammekua
Når vi så ser kravet fra Bondelaget der 
ammekua og kjøttproduksjon nærmest 
er glemt, så må jeg si at jeg blir lettere 
sjokkert og skuffet. Hvordan skal vi 
kunne være i nærheten av å tette gapet 
mellom dagens produksjon og allerede 
eksisterende underskudd hvis ikke øko-
nomien i kjøttproduksjonen styrkes? 
Skal vi fortsette å importere stadig mere 
kjøtt? Er det ei bærekraftig utvikling? 

Det er allerede et stort underskudd på 
mordyr av kjøttfe, og skal en klare å re-
kruttere flere til næringa og samtidig få 
de eksisterende produsentene til å øke 
produksjonen, så må det til en styrkning 
av økonomien. Når ikke våre egne fag-
lag ser dette og skjønner alvoret i situ-
asjonen, så kan en knapt nok forvente 
at Sylvi og co gjør det. Å tro at en skal 
dekke underskuddet på kjøtt gjennom 
kjøttproduksjon på NRF på mjølkebruka, 
er helt urealistisk. Jeg føler at dette er en 
gjentagende historie år etter år og det 
er nok mange som synes dette er frus-
trerende. 

Tannløse krav
Jeg er klar over at jeg nok tråkker på 
noen tær når jeg sier at jeg er skuffet 
over bondelagets tannløse krav, men det 
får så være; for jeg synes det er ille å se 
på at ei hel næring ikke ser ut til å bli tatt 
på alvor av våre egne faglag. 

Jeg vil gjerne presisere at det ikke er 
snakk om å misunne kornbønder og 
andre grener av landbruket for gode 
rammevilkår, for det er dem vel unt. Men 
jeg finner det underlig at vi som driver 
med spesialisert kjøttproduksjon skal 
stille bakerst i køen hvert eneste år og 
ikke bli hørt av våre egne faglag. Selv 
om det er økende fokus på et voksende 
underskudd på kjøtt, og synkende selv-
forsyningsgrad, så blir ikke kjøttpro-
dusentene tilgodesett med annet enn 
smuler.

Skal ikke bondelaget representere alle 
typer landbruk? Eller er bondelaget for 
alle andre enn kjøttprodusenter? Regje-
ringen liker splitt og hersk politikk, og 
skremmende nok ser det ut som bon-
delaget er med på notene.                                                                    

Staurauksjonen
Årets okse auksjon på Staur ble en suk-
sess tross i dårlig vær, mye folk og gode 
priser. Spesielt artig var det jo med Jo-
vial av Utgardstrøen som satte ny pris-
rekord. Vi hadde også besøk fra Pierre 
og Etienne fra Evolution international i 
Frankrike som overvar auksjonen. De 
var førnøyde med det de fikk se både 
av dyr og teststasjonen. Det blir selv-
sagt litt andre dimensjoner her enn det 
er på teststasjonen deres i Frankrike der 
de tester 300 oksekalver i året; men på 
tross av dette ga de uttrykk for at de likte 
‘typen’ okser vi har på test her. Og det er 
det jo verdt å ta med seg videre når det 
kommer fra folk som driver med dette 
profesjonelt i en mye større skala.                                                                                

Vi var også på et par gårdsbesøk både 
hos Torstein Hensrud på Jevnaker og 
hos Kristian Hovde i Brumunddal. 

Faglaga 
svikter 
ammekua

Av: HAns OlAv HOlAnn, styreleder i nOrsk limOusin
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Årets store happening Limmo 15 blir i 
år på Norges varemesse under Agro-
teknikk 15. Agroteknikk arrangørene er 
veldig positive til å få inn dyr på messa 
da dette hittil ikke har vært gjort. Selve 
auksjonen blir utendørs mellom hallene. 
Dette vil nok medføre en del utfordringer 
både teknisk og praktisk. Men styret er 
godt i gang med planleggingen og både 
messe arrangørene, utstillere og Furu-
seth slakteri er positive og velvillige til å 
bidra. 

Logistikken blir kanskje det mest ut-
fordrende da tidsfristene for inn og ut 
transport av dyr er stramme; så jeg vil 
nær sagt som vanlig oppfordre folk som 
vil og kan hjelpe til om å si ifra til oss da 
vi kommer til å trenge en del ekstra folk i 
år i forhold til tidligere auksjoner. 

Jeg vil også oppfordre dere til å alle-
rede nå begynne å tenke på om dere 
har gode dyr som kan være aktuelle for 
auksjonen. Hit kommer det mye folk, og 
dette er veldig god pr både for forenin-
gen og rasen hvis vi klarer å stille med 
nok gode dyr, og gjennomføre arrange-
mentet på en profesjonell måte. Så sett 
av siste helga i november til messe og 
auksjon på søndag! 

God sommer!
Hans Olav 

God 
Sommer

Restlager semin
Selv om seminsalget har nådd 
nye høyder i 2015, er det fortsatt 
en del doser av importert semin 
på lager. Ikke mange. Så øn-
sker du å sikre deg topp semin, 
så haster det med å ta kontakt 
med Geno. 

72108 VB Dacke - 1 dose
72143 Polled Sheriff - 1 dose
72164 Greensons Howlett - 5 doser

I tillegg er det igjen Enigme x Comte 
embryo
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Øvst oppe i Sunnndal ligg Åmotan. 
Noregs Niagara blir det sagt. Fem 
elvar møtast her, og tre av dei 
styrtar ned i Åmotan i høge fos-
sefall. Elvane kjem frå Dovref-
jell-Sunndalsfjella nasjonalpark. 
Kring Åmotan klamrar fleire hus 
og gardar seg fast i bratta, og 
skapar eit heilt spesielt kultur-
landskap. Dette er såkalla «ut-
valgte kulturlandskap» for Møre 
og Romsdal. Høgt over dalbotnen 
treffer vi Eivind Jenstad. Limo-
usinbonde og entreprenør. Han 
har brøytinga i noko av det mest 
krevjande vegstrekket i Midt-No-
reg.

    
Av: mAttis Bjørsvik

Far til Eivind solgte i si tid mjølkekvoten 
og dreiv med hereford. Eivind dreiv så 
med oppfôring av nrf-oksar før han i 
2008 kjøpte fire kyr og to kviger frå Ola 
Fiske. Limousinane vart raskt fleire, og i 
dag har han om lag 25 kalvingar. Ung-
dyra fyller i dag gammelfjøset som har 

tømmer i veggane. Dei største kvigene 
står på trebåsar av ypperste handverk-
messige utforming. Rett og slett koselige 
båsar med rolege dyr. Oksar og yngre 
kviger står i bingar. Kyrne fekk eige fjøs i 
2010, og det vart vidare bygd ut i 2011. 
Der er det plass til 30 kyr, men han vil 
helst ikkje fylle heilt opp.

Nyføs
Liggebåsane i nyfjøset er på ei rekkje. 
Under ein del av bygget er det kjellar, 
medan det i den nyaste delen er gjødsel-
skrape. Dette fungerer godt då det ikkje 
blir minusgrader i fjøset om vinteren. For 
veggane er av tømmer, og taket ikkje for 
høgt slik at det i kalde periodar ligg på 
om lag 5 grader. Fôringa gjer han med 
minilastar, ei løysing han har slått seg til 
ro med. 

Beita er spesielle, og dei byrjar på eit 
60 mål stort stykke dyrka eng som ligg 
800 meter over havet. Herifrå et dei seg 
oppover og innover Lindalen til grensa 
mot Oppdal. Dyra er mest ikkje å sjå 
heile sommaren. Det er vanskeleg å 
finne dei, og når dei blir funne stikk dei 
av. Når beita blir dårlege kjem dei att. 
Stykkjet på 60 mål ligg så høgt at her er 
det berre ein slått. Hit finn krøttera fram 
slik midt uti september. Når det etter ei 

vekes tid blir behov for tilleggsforing, er 
dyra handtamme att. Dei går villige opp 
i hengaren, og blir køyrd heim til garden 
som ligg om lag ein kilometer unna.

Beiter i nasjonalpark
Eivind har 120 mål dyrkamark her oppe. 
Han har også leiejord nede i bygda 
Gjøra, og slår slik 278 mål gras. Garden 
Jenstad får tilskotssone 3 fordi dei ligg 
så høgt. I tillegg er det støtte å hente 
fordi dei pleier utvalgt kulturlandskap i 
nasjonalparken. Slik blir garden like vik-
tig som vegvedlikeholdet for inntekta.

Det er også viktig for drifta at heile fa-
milien deltek, og hans livs utvalgte, Sol-
veig, er ikkje redd for å ta i eit tak. At den 
forrige generasjonen fortsatt hjelper til er 
tydelig, for garden er ryddig og velstelt.

Dyra var rolege og nysgjerrige slik dei 
skal vere, ein Fernando-sønn frå Leif 
Helge Kongshaug sørga for bedekkinga.

Ikkje alt er heilt perfekt. Eivind er be-
kymra fordi han hadde hatt fleire tilfeller 
av børframfall. Likevel er det ei fin beset-
ning som bær preg av godt stell, svært 
rolege dyr og god drift. Og vi meiner at 
området dyra beitar i, er eit must å be-
søkje for ein kvar nordmann.

Limousin på fjellet Dyr på høstbeitet 
med Skirådalen i 
bakgrunnen.
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Liggebåsane i nyfjøset er på ei rekkje.

Gammelfjøset: Rett og slett koselige båsar med rolege dyr.
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 «Det var ein fredagskveld i sju-
tida. Eit nytt beite var inngjerda 
og vi slapp krøttera innpå. Vi satte 
oss i graset og roa senka seg. Vi 
såg og høyrde kyrne som ivrig 
grasa. Langt der nede i bygda såg 
vi kornåkrane, elvaosen og fjorden 
brei og blid. Vi sa lite, men begge 
forstod vi at dette er ein stor del av 
løna for strevet.» 

    
Av: mAttis Bjørsvik

Det er Nils Ulvund som seier dette. Og 
eg var med den kvelden han talar om. 
Han er kårkall på Ulvund, og eg er dreng 
på Lillebråten. Saman har vi dreve beita 
i lag i fleire år. Sonen Tore ville byrje 
med ammeku her i Ålvundfjorden på 
Nordmøre, og Sigrid Lillebråten frå na-
bobygda Ålvundeid leidde beiter på na-
boeigendommen. Då var vegen kort til 
samarbeid. 

FF okser
Tore har Hereford og Angus, men bru-
kar oksane til Sigrid som er full french Li-
mousin. Nils dreiv i si tid med oppfôring 
av oksar på bås, og fjøset er difor bygd 
litt trongt. Det attåt bratte beiter gjorde 
små kyr det viktigaste valet. Kryssinga 
med Limousin har gitt betre slakteopp-
gjer, og kalvingane lette. I fjor kjøpte han 
også to Limousinkviger frå Per Halse på 
Smøla. Dei skal kalve i desse dagar.

Nils er kjend som målmann. Og under 
hundreårsjubileet var han leiar i Noregs 
Mållag. Den som googlar det kan finne 
fine bilete der ein stram Nils sit med 
kronprinsen og kongen på kvar si side. 
Nils har vore lærar i store delar av sitt 
vaksne liv, men er no frikar og krøtter-
gjetar.

Sigrid sine beiter her ute over fjorden 
er på eit lite, nedlagd småbruk. Difor er 
skifta små, og det blir ofte flytting. Dyra 
er veldresserte når hausten kjem, og 
dei ser på måten du går på og tonen 

i stemma kva som er i gjerde. Det gjer 
arbeidet lettare. Sigrid har no om lag 
20 kalvingar, men målet er å doble pro-
duksjonen. Halvparten av dyra er FF, og 
embryooksen Igor av Lillebråten etter dei 
to godt kjende franske foreldra Vive og 
Vitelo, bedekker dei dyra som ikkje blir 
inseminert.  

Friluftsområde
Etter å ha teke tilbake hundre mål ut-
leigd jord, er det no plenty med beiter 
også kring garden. Men på sikt blir det 
viktig å ha utmarksbeiter tilgjengelege. 
Garden Lillebråten leiger ut areal til lys-

løype og skileikområde. I tillegg er dei 
gode skogsvegane som Statkraft har i 
området, no blitt eit ynda turområde. 

På gode dagar går over hundre perso-
nar opp lia her. Mange har hund, og alt 
for mange respekterer ikkje bandtvan-
gen. Difor var det gledeleg å få tilbod om 
sommarbeite i den berømte seterdalen 
Grøvudalen ikkje langt frå Åmotan som 
er omtala i ein anna artikkel i bladet. Her 
skal kyr som er drektige, få gå i fram-
tida. Kviger og kyr som skal bedekkast, 
vil fortsatt reise ut til Ålvundfjorden. Ok-
seleia frå Tore dekkjer transportutgifta.

Samarbeid om 
beite og okse

Beitande dyr gjev eit levande kulturlandskap. Det er viktig å ta vare på, sier Nils Ulvund.

Tore og Nils Ulvund førebur beitesesongen.
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Det sosiale aspektet
Men den viktigaste gevinsten er samar-
beidet, det sosiale aspektet og fordeling 
av arbeidsbyrden. «Vi hjelper kvaran-
dre, og tel ikkje timar», seier Tore. «Eit 
år treng vi ekstra hjelp, det neste kan vi 
hjelpe dei andre meir. Det er vinning i det 
for alle.» Sigrid er oppteken av at sam-
arbeidet gjev dei fleksibilitet. Alle rekk å 
reise bort ein tur i ferien. Det er viktig, for 
alle har arbeid attåt gardsdrifta. «Dette 
samarbeidet gjer at ein ikkje går så lett 
lei, ein får innspel som gjer at ein får eit 
sideblikk på eiga drift, og det blir eit po-
sitivt innslag i kvardagen. Vi kan alltid 
ringe om noko akutt skjer, og som regel 
er vi heime hos kvarandre på ti minutt. 
Slik har vi berga kvarandre ut av vanske-
lege situasjonar fleire gonger.» avsluttar 
Sigrid.

«Beitande dyr gjev eit levande kultur-
landskap. Det er viktig å ta vare på. Vi får 
ikkje godt nok betalt for denne jobben 
i dag. No er det ei rasering av mjølke-
bruka som går føre seg her på Møre-
kysten. I Ålvundfjorden er det snart berre 
eit mjølkebruk att. Det blir kanskje også 
slutt om nokre år. Her lyt det stimuli til 
ganske kjapt skal landbruket overleve» 
avsluttar Nils bekymra.

Far Tore Ulvund har omsorg for både dyr, landskap og nynorsken.

Beitetilsyn også på nasjonaldagen: Sigrid 
Lillebråten frå nabobygda Ålvundeid leier 
beiter på naboeigendommen.

Utleieoksen fra Sigrid Lillebråten har gjeve utmerkte kalvar.
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26 år og eier av 200 mordyr. Am-
mekuproduksjon har han dre-
vet med siden han var 18 år. Det 
er erfaringsbakgrunnen til pro-
dusenten som fikk tilslaget på 
rekordoksen under årets Stau-
rauksjon.  Amb synes å være en 
passende forstavelse på det som 
preger grunnlaget for hele drifts-
opplegget til bonden på Brøttum: 
Amb-isiøst. 

    
Av: jAn OttO veisetH

Det vakte både spenning, god under-
holdning og ovasjoner da den unge bon-
den deltok aktivt i budrunden og til slutt 
fikk tilslaget på Jovial av Utgårdtrøen på 
kr. 170.000 - tidenes høyeste pris på en 
auksjonsokse på Staur. Og det var ikke 
den eneste auksjonsoksen han fikk til-
slaget på: tre okser i tillegg – blant annet 
Greftegreff Jørgen. 

-Jeg kjøpte oksen sammen med nabo 
Helge Bjugstad, men etter oppfordring 
er det jeg som har ansvaret for oksen, 
sier Matheas Amb i en samtale med Li-
mousinNytt.

Det har vært både positive og litt mer 
skeptiske reaksjoner på prisen. I limou-
sinmiljøet er det overveiende jubel for at 
limousin har satt en ettertrykkelig rekord, 
mens andre mener at prisnivået grenser 
seg til «galskap» - blant annet uttrykt på 
Facebook.

Til dette svarer Matheas: -Skal du bruke 
semin på dyra dine, koster det 260 kr  
i sæd og 300 kr å legge inn = 560 kr  
pr stk. Med en treffprosent på 80, så 
koster det deg ca. 670 kr pr ku! Denne 
oksen håper jeg på å få minst 300 kal-
ver etter. 300* 670 kr =201.000 kr.  
Da er jeg alt 30.000 kr i pluss; så har 
jeg slakteverdien av oksen etter fem år =  
ca. 40.000 kr.

-Jeg blinket ut denne oksen på forhånd 
da den hadde egenskaper som passet 
inn i min besetning. Jeg er klar over at 
homozygot egenskapene er vanskelig å 
føre videre i avkommene. Skjer det, får 
jeg ta det som en bonus. For meg er 
ikke kollet egenskaper avgjørende, men 
svært ønskelig. Så finner jeg en kollet 
okse som passer inn hos meg, slår jeg 
til, sier Amb.

Slakteprodsent
Unge Matheas definerer seg som slak-
teprodusent basert på i hovedsak krys-

ninger mellom Limousin og Charolais. 
Selvfølgelig blir det også en del slakt fra 
renrasede dyr i og med at han må ha 
en del renrasede av begge rasene som 
foreldregenerasjon. 

-Jeg legger vekt på å bruke mye semin, 
og inseminerer selv. Men i og med at 
jeg har så mange mordyr, er det hardt 
å holde tritt med alle som kommer i 
brunst. Derfor er det godt å ha gode 
hjelpere for å bedekke de som jeg ikke 
makter å inseminere. Jeg velger ut lett-
kalvere fra Limousin både når det gjelder 
seg semin og avlsokser. Disse bruker 
jeg på alle kvigene mine – uansett rase. 
Charolais bruker jeg på alle mordyrene 
uansett rase. Limousin er god på livs-
kraft og kjøtt. Kombinasjonen Limousin 
og Charolais gir gode slakteresultater, 
slår Matheas fast, og legger til at det er 
lønnsomheten som teller for ham.

Matheas kommenterer at han synes det 
er for skarp tone mellom de raselagene, 
og maner til tettere samarbeid mellom 
de to til begge rasenes beste. Det er for-
deler ved begge rasene som kan hentes 
ut for avlerne. Et passende motto kan 
være å samarbeide der en må og kon-
kurrere der en kan.

Matheas Amb kjøpte rekordoksen

-satser amb-isiøst 
trass ung alder

Matheas Amb legger vekt på å skaffe 
seg topp semin og seminokser fra rasene  
limousin og charolais. Disse to ble kjøpt på 
Staur-auksjonen i vår.
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Familiebruk
Gården Trætengen har vært i famili-
ens eie i flere hundre år. Far Syver eier 
selve bruket, og som 18-åring overtok 
Matheas buskap, maskiner og annet lø-
søre. Han betaler leie til faren som frem-
deles er medeier i en samdrift på melk 
og sitter på en melkekvote. Han har 
inngått avtale med faren om betingelser 
ved overtakelse av selve bruket.

Opp gjennom åra har Trætengen vært et 
tradisjonelt melkebruk. Tidlig på 80-tallet 
begynte Syver å krysse inn med Charo-
lais.  Da Matheas tok over besetningen 
på rundt 200 dyr, leide han to fjøs som 
er blitt ominnredet: det gamle melkefjø-
set til spaltefjøs for ungdyr og fôringsok-
ser og et nyere fjøs med liggebåser. Det 
siste skal huse kvigene.

Matheas har bygget opp besetningen til 
200 mordyr. - Egentlig ble besetning litt 
for stor, og jeg stod foran å måtte re-
dusere. Reduksjon var ikke aktuelt for 
meg. Jeg sto da foran et valg: Avvikling 
eller nybygg. Jeg valgte det siste, sier 
Matheas med overbevisning i stemmen.

Tidlig på 80-tallet begynte Syver Amb å krysse inn med charloais i melkebesetningen. Sønnen Matheas har etter overtakelsen satset 
sterk på limousin i tillegg.

Den første FF kua med kalv etter Cameos.
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Bygde nytt fjøs
I fjor høst sto nytt fjøs ferdig til å tas i 
bruk. Det er plassert litt utenfor hoved-
funnet, som var for trangt til å romme 
flere bygninger. Men nyfjøset ligger mer 
praktisk til like ved bygdevegen – og like 
inntil et beiteområde – som for øvrig skal 
opparbeides til fôrproduksjon på sikt.

Under planleggingsprosessen landet 
Matheas på mye den samme løsningen 
som nabo Helge Bjugstad – og som 
tidligere er blitt omtalt i LimousinNytt – 
sist i nr. 1/15. Fjøset er på 1530 kvm, 
og består av liggebåser for kuene, kal-
vingsplasser og kalvingsbinger/kalve-
gjømmer. Den fødende kua får en egen 

dypstrøbinge, og blir der et partre dager 
før den flyttes sammen med de øvrige 
kuene, og klaven kan gå fritt mellom 
mora og et felles kalvegjømme.

Totalentreprise
I og med at Matheas valgte å inngå av-
tale med det danske firmaet, Kjærgaard 
Byg, om en totalentreprise, med unntak 
av en del av grunnarbeidene, er utsty-
ret og de tekniske løsningene levert av 
danskene.

På bakgrunn av opparbeidede negative 
erfaringene med gjødseltrekk, valgte 
også Matheas såkalte omrøringsrenner 
under spaltearealet. Møkk og urin hav-
ner direkte ned i rennene som det står 
bløtgjødsel i. En elektrisk pumpe starter 
automatisk én gang i døgnet og sirku-
lerer den bløte massen rundt i rennene 
i hele fjøset slik at det ikke danner seg 
fast bunnfall. Pumpehusene er plassert 
utsiden av fjøset, og derfra blir massen 
pumpet til gjødselkummen. Erfaringene 
er svært gode.
 
Fjøset har en kapasitet på 200 kalvin-
ger fordelt på begge sider av fôrbrettet. 
Fjøset rommer 4 avdelinger kalvings-
areal/kalvegjømme. Fôrbrettet er så 
pass bredt at det kan installeres me-
kanisk framføring av grovfôr senere om 
ønskelig. Alle liggebåsene er kledd med 
dobbelt lag med gummimatter.

Fjøset har 4 automatiske fôringsstasjo-
ner og kraftfôrautomat i alle kalvegjøm-
mer. Det fordrer at alle dyrene får en 
microchip i øret. Den forteller om dyret 
har adgang til stasjonen, og hvor mye 
kraftfôr dyret skal ha. Men å følge opp 
med å finne ut om det er riktig mengde 
kraftfôr i forhold til tilvekst og drektig-
hetssyklus, vil kreve en del tid ved  
PC-en.
I tillegg har Matheas investert i aktivi-
tetskontroll for å sikre riktig tidspunkt 
for inseminering og få varsel om even-
tuelt sykdom. 

Kostnadene for nybygget er kalkulert til 
ca. 7,5 mill. kroner inklusive egeninnsat-
sen. Bygget er fullisolert. Han har valgt 
betongelementer og vanlige takstoler. I 
røstene i tverrveggen har han valgt me-
tallplater. Elementene kommer ferdig 
med luftinntak og vinduer. Mekanisk 
utlufting over tak med automatisk jus-
tering av luftinntak i vegg. Selve bygget 
er nærmest vedlikeholdsfritt. 

Fjøset har en kapasitet på 200 kalvinger fordelt på begge sider av fôrbrettet. Fjøset rom-
mer 4 avdelinger kalvingsareal/kalvegjømme.

Den unge bonden Matheas Amb har satset friskt med nytt, moderne fjøs til 7,5 mill. 
kroner. Nyfjøset ligger praktisk til like inntil bygdevegen.
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Matheas poengterer at han sett det som 
avgjørende viktig å prioritere aktiv med-
virkning i byggemøter. Det er mange 
detaljer som dukker opp underveis og 
må besluttes løsninger på. Han mener 
tydeligvis at kvalitetssikring handler om 
å gjøre det riktig første gangen.

Han har planer om å sjalte ut den eld-
ste fjøsbygningen. Derfor er nyfjøset 
forberedt for utbygging. – Så får vi se 
hvor mye overskudd som kan hentes ut 
framover slik at jeg får råd til det, sier 
26-åringen.

Ønsker samlet kalving
I dag har Matheas spredt kalving. Det 
ønsker han å gjøre noe med. Høst-
kalving er målet slik at han kan sende 
friske, livskraftige kalver sammen med 
mødrene og kvigene ut på beite om 
våren. Da blir det i hovedsak slakteok-
ser som må stelles inne på sommeren. 
Han er forberedt på at denne omleggin-
gen vil ta tid. Han kjøper inn et tretti-

talls kjøttfe fôringsokser dersom de kan 
skaffes.

Beite har Matheas godt med; til sammen 
1.350 daa med innmarksbeite. I tillegg 
kan han disponere utmarksbeite i Åsta-
dalen. Han rydder en del skog for bruk 
til framtidige beiter og mulig grasareal.

Historien viser at den unge bonden er 
veldig grundig og bevisst i det han fortar 
seg. Under limousinauksjonen på Agri-
sjå i fjor kjøpte han eliteoksen Elvis av 
Kauserud – som for øvrig avlsutvalget 
har anbefalt til bruk i krysningsbesetnin-
ger. Dessuten har han en FF-ku som er 
nedkommet med en kvigekalv etter Ca-
meos. Det er han svært fornøyd med.

Matheas Amb er en ivrig skytter. Så i 
patriotisk ånd ser vi gjerne at han treffer 
sentrumsblinker med sin satsing i det 
øverste sjiktet av limousin avlsdyr.

Gården Tretengen ligger luftig til på Brøttum med utsikt over Mjøsa. Men ble for trangt til å huse nyfjøset.

Gardsfakta:

Nybygget
• 1530 kvm, fullisolert
• Betongelementer
• Tre taksperrer
• Metallplater i tak og i røstene
• Liggebåser til ammekuene
• 4 kalvingsbinger med 
 kalvegjømmer og liggebåser
• Kanalomrøring under 
 spaltearealet.
 
Gården Trætengen:
• Areal: 1610 daa
 Til grovfôr: 260 daa
 Til innmarksbeite: 700 daa
 Skog: 640daa

• Leiejord: 
 Til grovfôr: 890 daa
 Til innmarksbeite: 650 daa
 Tilgang på utmarksbeite
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Med denne kraftfôrblandingen er du 
sikker på at ammekua får i seg nok 
vitaminer, mineraler og protein.

Gi FORMEL Ammeku Konsentrat i 
innefôringsperioden!

FORMEL Ammeku Konsentrat

Den enkle løsningen!
 FORMEL 
 Ammeku Konsentrat

• Dekker vitamin og mineral- 
 behovet når det blir gitt i 
 anbefalte mengder.

• Inneholder 25 % råprotein 
 – passer godt sammen med 
 proteinfattig grovfôr.

• Høgt innhold av E-vitamin og   
 nok selen. Dekking av behovet
  for mineraler og vitaminer er   
 avgjørende for dyrehelse og 
 velferd.

Tlf.: 03520       
www.felleskjopet.no
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TruTest vekt for enkel og nøyaktig registrering av vekt på storfe.
Registrering av vekt ved avvenning er nødvendig for vurdering av tilvekst på dyret, 

samt mordyr med hensyn til kuas prestasjoner.

TruTest EW5 er en robust vekt med enkel avlesning og elektroniske veiebjelker. 
Veiebjelkene kan monteres på en veieplate som er inntil 220 cm lang. 

Vekta kan enkelt fl yttes rundt i fjøset.

Mer informasjon på www.fjossystemer.no

w
w

w
.dialecta.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

For noen er vekta 
ekstra viktig

www.fjossystemer.no
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De blåfrosne tilskuerne fikk virke-
lig opp varmen under budrunden 
på prisrekordoksen Jovial av Ut-
gårdtrøen. Mulig at både tilbyder, 
Bjørn Aasen, og de to aktive bud-
giverne, Kristian Hovde og Ma-
theas Amb ble litt hete i toppen da 
de høynet budene med flere titu-
sener av kroner hver gang, men 
både auksjonarius Håkon Marius 
Kvæken og de tilskuerne som sto 
ringside var vitne til en seanse 
som både varmet, moret og var 
verdt rungende applausrunder.

    
Av: jAn OttO veisetH

For 170.000 blanke kroner er ikke ak-
kurat småpenger for en avlsokse. Og 
det ble tidenes prisrekord for en auk-
sjonsokse på Staur, og vi kjenner ikke 
til at det solgt en avlsokse for tilnærmet 
samme pris ellers i det norske markedet. 
Jovial er den første limousin homozygot 
kollete oksen på Staur. Årets testvinner 
ble Jovna av Gorseth.  Se egen omtale 
av begge oksene i bladet.

Forut for auksjonen var det mange 
spente medlemmer, eiere og ansvar-
lige tillitsvalgte som var spente på om 
tilslagene under auksjonen ville matche 
fjorårets suksess. Selv om årets okser 
var fullt på høyde med forrige årgang, så 
trenger ikke nødvendigvis budgivningen 
å gjenspeile det. Total netto salgssum 
ble kr. 1.183.000 mot kr. 1.117.000 i 
fjor med en okse mer solgt.

Årets testvinner, Jovna av Gorseth, ble 
solgt for netto kr. 92.000. Det hører med 
til historien at dette er den andre oksen 
som eier John Jarle Gorseth har bidratt 
med på Staur. Den første, Fabian av 
Gorseth, er blitt kåret til eliteokse.

De to franske gjestene, Pierre Roy og 
Etienne Auffray fra Evolution Internatio-
nal (tidligere Sersia) som er det firmaet 
vi importerer all fransk semin og embryo 
gjennom, var godt fornøyde med stan-
darden på de limousinoksene de så på 
Staur. Det samme gjaldt for besøkene 
hos avlerne Thorstein Hensrud og Kris-
tian Hovde.

Som i fjor arrangerte Norsk Limousin til 
treff kvelden før hvor interesserte fikk en 
fyldig presentasjon av semin- og salgs-
oksene – og med påfølgende middag og 
limousinprat.

Auksjonen på 
Staur med rekordpris

Bjørn Bjugstad (i blått) noterte ivrig budene 
– før han fikk tilslaget på Junior av Steinvik.

Kristian Hovde bidro aktivt med å dra opp 
budene på Jovial av Utgårdstrøen som 
endte på rekordpris.

Matheas Amb (i midten) sikret til slutt at 
Jovial av Utgårdstrøen endte som tide-
nes rekordokse på Staur med sine netto 
170.000 kroner.

De franske gjestene Etienne Auffray (tv) og Pierre Roy var godt fornøyd med det de er-
farte på Staur. Her sammen med leder Hans Olav Holann.
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Seminokser 

31282 Jovna av Gorseth
Eier: John Jarle Gorseth. 
Kjøper: Torleif Susort. 
Netto pris: kr. 92.000

31286 Jovial av Utgårdstrøen
Eier: Bjørn Aasen. 
Kjøper: Matheas Amb. 
Netto pris: kr. 170.000
 
31267 Javardage av Utgård-
strøen
Eier: Bjørn Aasen. 
Kjøper: Anders Myhre Velo. 
Netto pris: kr. 86.000

31278 Junior av Steinvik
Eier: Gustav Steinvik. 
Kjøper: Bjørn Bjugstad. 
Netto pris: kr. 88.000

Reseminokser 

31284 Greftegreff Jupiter 
Eier: Thorstein Hensrud. 
Kjøper: Morten Haga. 
Netto pris: kr. 91.000

Salgsokser 

31268 Jazz av Utgårdstrøen
Eier: Bjørn Aasen. 
Kjøper: Svein Erik Westvang. 
Netto pris: kr. 71.000
 
31272 Java av Viersdalen
Eier: Leif Hartveit. 
Kjøper: Morten Bjerknes. 
Netto pris: kr. 70.000
 

31275 Greftegreff Jens
Eier: Thorstein Hensrud. 
Kjøper: Knut Egil Stakkestad. 
Netto pris: kr. 62.000
 
31271 Greftegreff Jørgen
Eier: Thorstein Hensrud. 
Kjøper: Matheas Amb. 
Netto pris: kr. 65.000

31285 Jerv av Hvam
Eier: Hvam VGS v/Myrseth. 
Kjøper: Knut Fure. 
Netto pris: kr. 60.000

31281 Joch ET av Øiestad
Eier: Halvor Øiestad. 
Kjøper: Sven Reiersen. 
Netto pris: kr. 65.000

31279 Jericho av Dovre
Eier: Ingebrigt Vigenstad. 
Kjøper: Nils Duenger. 
Netto pris: kr. 82.000

31280 Jax ET av Øiestad
Eier: Halvor Øiestad. 
Kjøper: Erik Molstad. 
Netto pris: kr. 60.000

31274 Java av Flatmo
Eier: Aud og Martin Sandnes. 
Kjøper: Hans Thaulow. 
Netto pris: kr. 57.000

31283 Jaguar av Utgårdstrøen
Eier: Bjørn Aasen. 
Kjøper: Helge Bjugstad. 
Netto pris: kr. 65.000





  
 
  FATLAND

  
 

 


Auksjonsresultater
Limmo 15 arrange-
res i år på Agrotek-
nikk på Lillestrøm 
den 29.11.2015. 
Dette blir årets  

happening for limousinavlere spe-
sielt og bønder generelt. Bli med 
og gjør dette til et arrangement 
som setter standarden for livdyr-
auksjoner i tiden fremover. Invita-
sjon er sendt ut på Facebook-siden:  
Limousinavlere. 

- Vi er avhengige av gode dyr til auksjo-
nen, så har du dyr (fortrinnsvis kyr) med 
god og interessant genetikk som kan 
være aktuell, så meld dem på til auk-
sjonen. Vi trenger gode/interessante dyr 
hvis vi skal holde interessen for auksjo-
nen oppe, oppfordrer styreleder Hans 
Olav Holann. 

LIMMO 15 

Bidra til at auksjonen søndag den 29. 
november kl. 1200 blir en like stor festdag 
som i fjor i Stjørdal.
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Leder i avlsutvalget, Kristian Hovde (th) 
hadde en velassortert besetning å vise fra 
til Etienne Auffray og Pierre Roy.

Kvelden før: Leder av avlsutvalget, Kristian 
Hovde, gir en grundig innføring om egen-
skapene til semin- og salgsoksene.

Limousinmedlemmene møtte mannsterkt opp da Norsk Limousin inviterte til forhåndsori-
entering om Staur-oksene.

John Jarle Gorseth (th) fikk overrakt he-
dersbevisning for eliteoksen Fabian av 
Gorseth av styreleder Han Olav Holann. I 
tillegg fikk han tildelt heder for årets testvin-
ner Jovna av Gorseth.

Thorstein Hensrud (tv) fikk besøk av de franske gjestene. Her Pierre Roy (th) sammen 
med styreleder Hans Olav Holann.

Norsk Limousins var godt plassert i forhold til auksjonen.



Limousin-effekter
Norsk Limousin har utviklet og selger en del klær og utstyr som passer til bruk både i arbeid og på fritiden. 
Ved å bruke disse, setter du fokus på det som opptar oss mest: LIMOUSIN.  

Send din bestilling til: 
Lars Henden, Henden, 6687 Valsøyfjord
Tlf: 90130976, E-post: lars.henden@svorka.net

Alle priser eks mva og porto.
Kjøp under kr. 250,- blir belastet et gebyr på kr. 25,- eks.mva.

500,-
Vindjakke

60,-
Nøkkelring

150,-
Krus

50,-
Pin

150,-
Topplue

75,-
Caps

100,-
T-skjorte

650,-
Hel dress

Kun jakke kr 450,- 
Kun bukse kr 350,- 
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Årets test vinner for Limousin, 
er Jovna av Gorseth. Dette er en 
kjempe flott FF kombinasjon mel-
lom den Norske topp oksen Char-
mant av Dovre, og den Franske 
super oksen Urville, som gir døtre 
med mye melk, og sønner med 
meget høy slakteklasse. Jovna er 
en korrekt sammensatt, stor lang 
okse, med god dybde, og riktig 
kjøttsetning i all deler.  

Årets høyeste ryggmuskel på 9,27 og en 
total sum på 89 for muskel i kåringen. En 
tilvekst på 1755 gram, testens høyeste 
grovfôropptak på 4,1 gir Jovna et rang-
tall på 111. Dette bør være en komplett 
FF okse for lette kalvinger, muskel, og 
melk. 

Årets kollet okse i semin er Jovial HP 
av Utgårdstrøen. Dette er den første 
homozygot kollet semin oksen for limo-
usin i Norge. Far er norske Gubben av 
Hvam, som har fått sterke 81 i fødsels 
indeks. Jovial er pent sammensatt, med 

god dybde og mye kjøtt.  Med testens 
nest høyeste tilvekst på 1804 gram. En 
kjempe flott kåring på kropp med 87, 
og en god kåring på bein med 85, er 
dette en okse som kommer til å spre 
sine gener rundt i Europa. I tillegg har 
Jovial sterke gener for melk og kjøtt, fra 
tyske Mateo som morfar, og mormorsfar 
Remix som har kjempetall i Frankrike for 
melk.

Javardage av Utgårdstrøen er årets 
andre semin okse fra debutant på Staur 
Bjørn Aasen. Javardage er sønn av det 
franskmennene beskriver som tidenes 
beste okse Bavardage, som har fantas-
tiske tall på alt utenom kalving og grov-
het.  Morlinjen har genetikk bak seg fra 
Franske Ferry og Louxor.  Javardage 
gjør en veldig god test, og er nest best 
av årets årgang for fôrutnytting med 
2,2. Med 8,94 i ryggmuskel, en korrekt 
knokkelbygning, så er dette en solid FF 
produksjons okse, som bør gi full pakke 
med kjøtt og melk. 

Junior av Steinvik er årets siste semin 
okse. Junior er en meget pent sammen-
satt FF okse, med herlig bein og klauver. 

Han gjør en god test med 1741 gram 
tilvekst, og er av årets beste okser på 
både fôrutnytting og ryggmuskel. Junior 
har årets beste kåring med 87 på kropp, 
85 på muskel og 88 på bein. Far til Ju-
nior er franske Armoric, dette er en okse 
som er veldig god på alt. Morfar, Olav ET 
Engelbrektson, er en embryo okse med 
dansk mor. Olav gir avkom med kolos-
salt tilvekst potensiale, og hadde selv en 
200 dagers vekt på 419 kg. Med disse 
genene ligger alt til rette for en kjempe 
okse i Junior.

Reserve:
Greftegreft Jupiter er årets reserve for 
seminoksene. Jupiter er en kollet sønn 
etter lettkalvern, Gubben av Hvam. 
Morfar er Valter av Schjøll som står med 
sterke 108 i melkeinndeks. Jupiter er en 
passe stor lang okse med god dybde, 
og en herlig bakpart. Jupiter gjennom-
fører en flott test, med 1728 gram i 
tilvekst, og blant de beste på grovfor 
opptak. Kåringen viser et meget flott ek-
steriør på 94. Muskel på sterke 86, og 
en helhet på 87. Jupiter er en meget flott 
okse som har alt.

Årets seminokser

31282 Jovna av Gorseth.
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31286 Jovial av Utgårdstrøen.31267 Javardage av Utgårdstrøen.

31278 Junior av Steinvik. 31284 Greftegreff Jupiter.

«Animax bolus sikrar maksimal utnytting av 
semin og avlsmessig framgang i buskapen», 

Kristian Hovde, Brummundal. 

Kristian Hovde:
«Sporemnebolus frå Animax gjer oksen overflødig».

Kristian Hovde frå Brummunddal inseminerte 17 kviger i 
vår, tre av dei vart inseminert to gonger. Ved drektighets
undersøking no før beiteslepp viste det seg at alle var 
drektige. «Eg har ikkje endra på noko anna enn å legge 
ned Animax bolus, så det er utan tvil dette som årsaka», 
seier Kristian. 

Han har gitt kvigene rundball og og tre kilo kraftfor frå inn
sett dei siste åra, men har sidan i fjor lagt ned bolus ved 
innsett og utslepp. «Dei viser så tydeleg brunst at eg no 
stolar fullt og heilt på insemineringa  eg har faktisk leigd 
ut begge avlsoksane mine».  

Ta kontakt for å finne din næraste forhandlar:
inge@animax-vet.com, tlf 9135 0752

www.animax-vet.com

Skann koden og høyr 
Kristian Hovde om bolus
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For vel en måned siden tikket det 
inn en melding på NLs hjemme-
sider: Tor Gudbrand Rødsrud øn-
sket å tegne medlemskap i Norsk 
Limousin. Da vi besøkte ham på 
familiebruket Esval på Frogner i 
Sørum, kunne han fortelle at han 
som et ledd i en mer målbevisst 
satsing på limousin, ønsket å ta 
del i et faglig sterkt miljø.

    
Av: jAn OttO veisetH

For limousin er ikke noe nytt innslag på 
gården. I 2004 kjøpte far Even inn de 
første mordyrene. Han husker godt at 
han hadde problemer med å få kuene 
meldt inn i husdyrregisteret. Det viste 
seg at to av dyrene hadde samme num-
mer, og to av dyrene var meldt slaktet. 
Men det ordnet seg til slutt, og erfarin-
gene fra den gang sender han videre 
til sønnen Tor Gudbrand: sørg for å få 
registrert dyrene og sjekk registrene før 
du kjøper dyr.

Gården Esval har vært i familien i hun-
dre år. Naturlig nok har det vært ulike 

produksjoner på gården gjennom alle 
disse årene. Melkeproduksjon har stått 
sentralt i årtier. En periode hadde far 
Even også svineproduksjon før han om-
innredet fjøset til å ta i mot de første li-
mousinene. Bortsett fra en kort periode 
med en angusokse, har far – og senere 
sønnen – brukt renrasede limousinokser 

i avlen – med opprinnelse fra både Gref-
tegreff, Hovde og Dovre.

Ansporet av oksesalg
-Jeg fikk så pass godt betalt for den 
Dovre-oksen jeg solgte i vår, at det fikk 
meg på trua til at det går an å satse mer 

Nytt medlem satser 
med nybygg

Nytt fjøs er under oppføring på hos det nyinnmeldte medlemmet Tor Gudbrand Rødsrud 
på gården Esval. Her er han sammen med far Even som er den mest aktive i byggepe-
rioden.

•	 Spesialist	på	slakting
•	 Konkurransedyktige	priser
•	 Kjøp	og	salg	av	livdyr
•	 Effektiv	dyretransport
•	 	Samarbeider	med	Limousin	

Unik	Norge
-	EN	bEdrift	i																						 KoNSErNEt

Midt-Norge Slakteri er den 
største slakteribedriften som 
har sin opprinnelse i Midt-
Norge. Den ble stiftet i 1984 
av slakteriselskapene Inderøy 
Slakteri AS (etablert i 1938) og 
Levanger Slakteri AS (etablert 
i 1932). Med etableringen 
klarte bedriften å spesialisere 
sine anlegg og etablere en 
kostnadseffektiv organisa-
sjon til fordel for bedriftene, 
ansatte og bonden.

Vi er med på 
limousin laget!  
 Er du?

Midt-Norge Slakteri AS   Tlf. 74 08 37 00   www. norsk-slakt.no
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Tor Gudbrand er i ferd med å bygge opp en stadig mer renraset limousinbesetning i og med at han i fler år nå har brukt renrasede 
limousinokser i avlen. Her er en del av flokken samlet rundt far Even.

•	 Spesialist	på	slakting
•	 Konkurransedyktige	priser
•	 Kjøp	og	salg	av	livdyr
•	 Effektiv	dyretransport
•	 	Samarbeider	med	Limousin	

Unik	Norge
-	EN	bEdrift	i																						 KoNSErNEt

Midt-Norge Slakteri er den 
største slakteribedriften som 
har sin opprinnelse i Midt-
Norge. Den ble stiftet i 1984 
av slakteriselskapene Inderøy 
Slakteri AS (etablert i 1938) og 
Levanger Slakteri AS (etablert 
i 1932). Med etableringen 
klarte bedriften å spesialisere 
sine anlegg og etablere en 
kostnadseffektiv organisa-
sjon til fordel for bedriftene, 
ansatte og bonden.

Vi er med på 
limousin laget!  
 Er du?

Midt-Norge Slakteri AS   Tlf. 74 08 37 00   www. norsk-slakt.no

bevisst innen avl. Og nå har jeg gjort 
avtale med Bjørn Aasen om å kjøpe en 
okse til høsten. Og i disse dager er det 
slett ikke av veien å kunne vise til at jeg 
har avkom fra en okse fra Utgårdstrøen, 
sier Tor Gudbrand med ettertrykk, som 
også er på utkikk etter drektige mordyr.

At det satses friskt på Esval var lett å se. 
Forfatterens GPS tok ikke inn Hexeberg-
veien 80. Så i sakte fart måtte jeg holde 
er årvåkent øye når jeg kjørte inn i det 
aktuelle området. Plutselig fikk jeg øye 
på et nybygg under oppføring som knei-
set oppe på en høyde. Tor Gudbrand 
hadde fortalt på telefonen at han var i 
ferd med å bygge nytt fjøs. Så da var det 
bare å svinge av fra bygdevegen.

Det første som møtte meg var et sau-
efjøs med plass til 160 vinterfôra sauer. 
Litt lenger inn svingte jeg inn på hoved-
tunet. Det så ut slik som en byggeplass 
skal være. De to har bygd det nye fjøset 
rundt det gamle som blant annet inne-
holdt høy- og korntørke. Det blir bare 
korntørka igjen av gamlefjøset når alle 
vegger er revet. Det arealet utgjør om 
lag 200 av de rundt 1.200 kvm som ny-
fjøset består av.

Selvbyggere
De to har gjort nesten alle byggearbei-
dene selv: grunnarbeidene; støpt iso-
lerte vegger i fjøset. Stål bærebjelker 
er innkjøpt; og akkurat nå er de, med 
«kårkallen» som heltidsarbeidende byg-
ningsarbeider, i ferd med å legge tak-

stein. Sønnen har jobb utenfor bruket, 
og blir derfor mer deltidsarbeidende. 
Fjøset innredes med liggebåser, binger 
og kalvingsområde.

I vinter har de bedekket 53 mordyr som 
nå skal slippes ut på leid utmarksbeite.  
De fleste oksene selges som framfôr-
ingsdyr grunnet plassmangel. Kvigene 
beholder de stort sett. Så til neste høst 
skal de bedekke 60 mordyr. Innen da vil 
nyfjøset stå ferdig, og da vil det komme 
på tale å øke andelen av okser som 
beholdes for slakting. Sauefjøset kan 
benyttes til noen fôringsokser. Tor Gud-
brand ser fram til å få optimale driftsfor-
hold når fjøset står ferdig innredet. 

Gården Esval består av ca. 320 da og 
190 da tilleggsjord. Av dette benyttes 
360 til grasproduksjon og 150 til korn. 
Resten blir brukt til beiter. De har tilgang 
til utmarksbeite for både sauene og li-
mousindyrene. Tor Gudbrand tok over 
besetningen og løsøre i forfjor før de nye 
reglene for arv ble satt ut i livet. I den 
gamle ordningen var det gunstigere re-
gler for blant annet avskrivinger enn med 
de nye.
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Vellykket LUN-treff
Om lag 70 interesserte bønder møtte opp da Limou-
sin Unik Norge (LUN) inviterte til et orienteringsmøte 
den 3. juni. – Dette er en kontaktform som vi ønsker 
å gjenoppta. Og først ut er Jæren. Vi var heldige med 
at våren kom sent til Jæren i år slik at det var få som 
måtte prioritere våronn framfor limousinsamling. Jeg 
tror nok at vi gjør klokest i å vente til høsten før vi 
arrangerer noe LUN-treff andre plasser i landet, sier 
den nytiltrådte daglige lederen i LUN, Roy Engelsvoll.

    
Av: jAn OttO veisetH

Gården til Linn Hetland og Bjørn Østebrød, Horpestad Li-
mousin, på Klepp var arnested for den store samlingen. De 
hadde lagt godt til rette for evenementet, og beskuelse av 
deres besetning gikk inn som en selvfølgelig del av program-
met. Engelsvoll orienterte om LUNs arbeid og betingelser, og 
fagkonsulent Guro Hansen ga et innblikk i LUNs hovedsam-
arbeidspartner Fatland sitt arbeid og betingelser for limousin.

Fatland hadde tatt ut en limousin mørbrad som ble grillet 
sammen med burgere. Og både under serveringen og etterpå 
gikk den limousinfaglige praten livlig mellom deltakerne.

Endringer
Det er fra 1/6-15 gjort endringer i LUN. Daglig leder Tore Nilsen 
ønsket avløsning pga helsa. Roy Engelsvoll tok over som dag-
lig leder, og Aud Vedal Sandnes overtok som ny styreleder. 
Sven Magne Skadsem rykket opp fra vara- til styremedlem. 
Øvrige styremedlemmer: Kolbjørn Kittelsrud og Ole Molden.

Det var en flott besetning vertskapet, Linn 

Hetland og Bjørn Østebrød, kunne vise 

fram til de frammøtte. (Foto: Sven M. 

Skadsem)

Daglig leder i LUN, Roy Engelsvoll, og fagkonsulent Guro Han-

sen, Fatland, orienterte om de respektive firmaenes tilbud til 

limousinavlerne. (Foto: Sven M. Skadsem)

Om lag 70 bønder møtte til LUN-treff på Klepp. (Foto: Sven 

M. Skadsem)

Det vaket honnør til vertskapet Linn 
Hetland og Bjørn Østebrød. (Foto: 
Sven M. Skadsem)

Trygve Stangeland var grillmester under LUN-tref-

fet. (Foto: Sven M. Skadsem)
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Testen på Staur 2015-16
Antallet testplasser for Limousin 
er økt til 21 stk for 2015-16 mot 
18 testplasser i 2014-15.
Dette fordi Limousin har økt se-
minsalget.

    
Av: Bjørn AAsen, AvlsutvAlget

Avlsutvalget gjennomførte utplukk av 
Limousin oksekalver til besiktigelse, 
sammen med Tyr administrasjonen 
01.06.2015.

I neste omgang skal alle utplukkede 
oksekalver eksteriør bedømmes. Ekste-
riør bedømmingen inngår sammen med 
andre kriterier som avlsverdier, fødsels-
vekter, genetikken og ikke minst kravene 
i Norsk Limousins avlsplan, som grunn-
lag for endelig uttak, inn til Staur.

Avlsplanen
Det meldes på enkelte avhornede okser 
med Genstatus O. Avlsplanen vår tilsier 
at vi skal basere avlen av Norsk Limou-
sin på genstatus F og kollete dyr med 
genstatus O. Avhornede dyr med gen-
status O, faller derfor utenfor.

På Genstatus O dyr, må man derfor 
bruke kollede fedre, for å få en aktuell 
kollet testkandidat inn på Staur.

Det er for øvrig flere krav i avlsplanen, 
blant annet nevnes at fødselsvekten på 
oksekalven skal være maksimalt 47 kg. 
Nevner også kravene til faren til kalven, 
som sier at far til aktuelle testkandidater 
skal ha sikre tall for fødselsforløp og mo-
regenskaper, enten gjennom høy sikker-
het på norske avlsverdier, eller gjennom 
dokumentasjon fra oksens opprinnelse-
sland. 

Anside Flint
Den britiske oksen Anside Flint hadde 
gode avlsverdier fra England, og var 
derfor en interessant import okse. Han 
har nå falt til nivå 76 på fødselsforløp og 
82 på fødselsvekt (motsatt av Norge, 82 
i England er vesentlig dårlige enn gjen-
nomsnitt) i England. Sett i sammenheng 
med norske avlsverdier, der Anside Flint 
kommer ut med 0 dagers vekt (fødsels-
vekt) på hele 134***. Så har avlsutval-

get på dette grunnlag vraket kandidater 
etter Anside Flint til årets uttak.

Avlsplanen legger som grunnlag at vi 
ønsker okser med egenskaper innen tre 
hovedtyper:

• Lettkalvere med gode kjøtt-
 produksjonsegenskaper.
• Moregenskapsokser.
• Okser med gode kjøttproduksjons-
 egenskaper.

I tillegg skal det hvert år prioriteres inn 
minst seks okser i hver av følgende 
grupper.

1.  Full French.
2.  Kollet.
3.  Lettkalver.
4.  Moregenskaper.

Avlsutvalget er fornøyd med 56 stk på-
meldte Limousin okser til Staur, selv om 
det er plass til flere.

Vi kunne tenkt oss flere okser etter fedre 
innenfor førsteprioritets okser. Dette 
fordi vi ønsker å teste søskengrupper 
etter de mest aktuelle fedrene.

Dette er først og fremst sønner av Even-
tyr av Dovre, Elvis av Kauserud, Chau-
meil, Cameos, Bakkens Polled Gigolo 
og Polled Sheriff.

Ingen okser er ennå besiktiget, slik at 
ingenting er avgjort.

Avlsutvalget håper ut fra påmeldingen, 
at vi kan oppnå søskengrupper på Even-
tyr av Dovre og Chaumeil.

Vi ser med spenning og optimisme frem 
til årets uttak og testomgang på Staur.

Bjørn Aasen, medlem i Avlsutvalget

Det er i år ønskelig å oppnå søskengrupper på blant annet Eventyr av Dovre.
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Nortura er det eneste landsomfattende slakteriet i Norge
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