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Edakkya (bildet) er blant de inter-
essante franske oksene som det 
blir tilbudt å ta inn semin fra i høst.  
Pierre Roy, Sersia, uttaler at 
Edakkya passer godt til det norske 
avlsmålet. Rykende ferske tall fra 
morteststasjon Moussours, (inn-
feldt) i Frankrike viser sterke tall. 
Edakkya er en mixtype, normalt  
volum, nr 1 for melk og fertilitet i 
årets test og bra fødselsevne.

Side 10

Årets Staur
kandidater

 
Side 20

Høstimport av semin

TV-opptak av Limousin

Side 24

Limousin fordobler 
lønnsomheten

Side 8

LIMMO 2015

Side 4



VELG EN VINNER
NORSK LIMOUSIN

Leder
Hans Olav Holann, Tynset
Mob.: 41 92 50 88
hansohol@hotmail.com

Styremedlem/Nestleder
Bjørn Østebrød, Bryne
Mob: 95293457
E-post: bjorn@obbygg.no 

Styremedlem/Sekretær
Tore Nilsen, 3632 Uvdal
Mob. 48 26 44 50
E-post: tore@limousinunik.no

Styremedlem/kasserer
Lars Tomas Sletten Kapelrud,
8920 Sømna
mob.: 48269323
E-post: ltsk@online.no

Styremedlem/profilartikler
Lars Henden, Henda, 6687 Valsøyfjord
Tlf: 71 55 71 21
mob. 90 13 09 76 
E-post: lars.henden@svorka.net  

Varamedlemmer
Første vara
Gunhild Sæteråsen, Hurdal
Mob: 90 59 44 58
E-post: saeteraasen@yahoo.dk

Andre vara
Terje Ouff, Holmsbu
Mob: 90 05 02 76
E-post: teouf@online.no

Tredje vara
Tor Gaarder, Gran
Mob: 95 88 88 57
E-post: tor@helgum.no

Avlsutvalget
Kristian Hovde, leder
2380 Brumunddal 
Mob.: 91839457
E-post: kristianhovde@yahoo.no 

Bjørn Aasen
Sven Magne Skadsem

LimousinNytt:
Jan Otto Veiseth
Redaktør Limousin-Nytt
Redaktør Hjemmeside
Mob.: 91 74 85 94
janoco@online.no

Annonseansvarlig:
Gunhild Sæteråsen
Mob.: 90594458
saeteraasen@yahoo.dk

Trykk og layout: 
Ide Trykk - www.idetrykk.no

www.norsk-limousin.com

Høsten er ei travel tid, med mange 
ting som skal gjøres før vinteren 
kommer. Jeg regner med at de 
fleste er ferdige med slått og har 
fått dyra hjem fra beite. Men med 
en bløt og kald høst så gjenstår 
det vel fortsatt en del tresking 
og halmberging for de som driver 
med korn.                                                         

Beitesesongen startet sent for de fleste 
med en kald og sen vår, men når ut-
marksbeitene først kom så ble det gode 
og frodige beiter, som holdt seg lenge i 
de fleste områder.                                                     

Høsten er også tid for å ta ifra og veie 
kalver, og jeg vil som vanlig oppfordre 
alle til å veie og registrere avvennings 
vekter på kalvene. Vi er fortsatt dårligst til 
å veie og registrere fødsels, 200 og 365 
dagers vekt. Det må vi gjøre noe med.

Nå er alle testkandidatene kjørt inn på 
Staur. Vi hadde bra påmelding, og har 
fylt alle plassene våre. Men jeg vil oppfor-
dre alle til å hele tiden tenke på neste te-
strunde. Vi vil gjerne ha enda flere kalver 
å velge blant og helst flere fra foretrukne 
fedre. I år som tidligere år har vi litt for få 
kalver etter de oksene som avlsutvalget 
har satt opp som foretrukne fedre. Det er 
disse vi helst vil teste etter med tanke på 
avlsmessig fremgang for rasen i Norge. 

Hvilke okser dette er, ligger ute på hjem-
mesiden og omtales i bladet vårt og Tyr 
magasinet før insemineringssesongen.

LIMMO 15
Limmo15 arrangeres på Agroteknikk 
søndag 29. november! Dette er årets 
høydepunkt for alle Limousin entusiaster 
og vi håper å se deg der. Bli med å bidra 
til at dette blir en festdag som blir lagt 
merke til blant alle maskinene på Norges 
vare! 

Det er første gangen siden 80 tallet at 
det er dyr på Agroteknikk, og det er 
selvfølgelig Limousin som baner vei 
for at husdyr nok en gang blir å se på 
denne messen. Vi har fått til en god løs-
ning med oppstalling og auksjons ring i 
et isolert telt mellom hall B og C. Her vil 
det bli besikting av dyrene fra kl. 09 og 
frem til auksjonsstart kl. 12.                

Auksjonarius er som vanlig Håkon Ma-
rius Kvæken, så alt ligger til rette for at 
det skal bli stemning og forhåpentlig-
vis gode priser på gode dyr. Så sett av 
dagen og møt opp og bidra til å gjøre 
dette til en festdag for Limousinfolket 
som blir lagt merke til på messa.

God Høstonn!
Hans Olav 

Ses på 
LIMMO 15
 

Av: HAns OlAv HOlAnn, styreleder i nOrsk limOusin

Velkommen til 
livdyrauksjonen på 
Agroteknikk søndag 
29. november
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Status seminstatistikk
Limousin har nå i august 21 
% økning, dette er bra. Dette 
tilsvarer 768 flere brukte/fak-
turerte doser sammenliknet 
med samme tid i fjor. Det vil bli 
spennende å se ved seminårets 
slutt!

Tabellen viser antall brukte/fakturerte 
doser fra januar- august de to siste 
årene fordelt på rase.
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2014  2015 Endring prosent
Aberdeen Angus 1460 1794 23
Hereford 1711 1872 9
Charolais 4068 5156 27
Limousin 3678 4446 21
Simmental 1167 1357 16
Tiroler Grauvieh 220 259 18
Highland Cattle 23 56 143
Dexter 30 62 107
Galloway 36 52 44
Blonde d’Aquitaine 87 77 -11
TOTALT 12480 15131 21
Melkesimmental 1855 1981 7

God 
Høst
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LIMMO 15 arrangeres i år på  
Lillestrøm 29/11 i forbindelse med 
Agroteknikk messa. Besiktigelse 
av auksjonsdyra fra kl. 09.00; auk-
sjonen starter kl. 12.00

I år som tidligere år er vi avhengige av 
topp dyr til auksjonen. Se over din be-
setning om du har gode dyr som kan 
være aktuelle. Vi er spesielt ute etter 
gode hunndyr. Alle dyr må være stam-
bokførte. 
Vi ønsker påmeldte dyr av god kvalitet, 
og interessant avstamning.  

Påmelding av dyr til:
Kristian Hovde, tel 91839457 E-post: 
kristianhovde@yahoo.no 
Gunhild Sæteråsen, tel 90594458 
E-post: saeteraasen@yahoo.dk 

Påmeldings frist 1/11. 

Årets happening
Limmo 15 blir årets happening for limo-
usinavlere spesielt og bønder generelt. 
Bli med og gjør dette til et arrangement 
som setter standarden for livdyrauksjo-
ner i tiden fremover. Invitasjon er sendt 
ut på Facebook-siden: Limousinavlere 
og e-post. 

-Vi er avhengige av gode dyr til auk-
sjonen. Så har du dyr (fortrinnsvis kyr) 
med god og interessant genetikk som 
kan være aktuelle, så meld dem på til 

auksjonen. Vi trenger gode/interessante 
dyr hvis vi skal holde interessen for auk-
sjonen oppe, oppfordrer styreleder Hans 
Olav Holann. 

Det er første gangen siden 80 tallet at 
det er dyr på Agroteknikk, og det er 
selvfølgelig Limousin som baner vei 
for at husdyr nok en gang blir å se på 
denne messen. Vi har fått til en god løs-
ning med oppstalling og auksjons ring i 
et isolert telt mellom hall B og C. Her vil 
det bli besikting av dyrene fra kl. 09.00 
og frem til auksjonsstart kl. 12.00.                

Auksjonarius er som vanlig Håkon Ma-
rius Kvæken, så alt ligger til rette for at 

det skal bli stemning og forhåpentlig-
vis gode priser på gode dyr. Så sett av 
dagen og møt opp og bidra til å gjøre 
dette til en festdag for Limousinfolket 
som blir lagt merke til på messa.

Furuseth AS, Fatland Jæren og Midt-
Norge Slakteri bistår vederlagsfritt med 
inntransport av auksjonsdyr til Norges 
Varemesse under Agroteknikk 2015. 
Utkjøring av solgte dyr fra auksjonen 
belastes kjøper med kr. 20,- pr km. Ved 
samkjøring fordeles frakten. Reime og 
Felleskjøpet stiller med gratis bistand 
med å klargjøre oppstallings- og auk-
sjonsområdet. Takk for velvillighet til alle 
aktørene.

LIMMO 15





  
 
  FATLAND

  
 

 
•	 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

Bedre helse
med Pluss Ammeku

Allsidig mineral- og vitamintilskudd
til ammeku. Pluss Ammeku sikrer

god helse, fruktbarhet og
tilvekst. Pluss Ammeku får

du kjøpt i butikkene våre.

www.felleskjopet.no
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Av: JAn OttO veisetH

I gamle dager da Fornebu var hoved-
flyplass kom reisende hjem fra utlandet 
og hadde spist verdens beste biff – som 
ikke norsk biff ikke kunne matche. Det 
blir det slutt på nå. De som nå besøker 
«nye Fornebu» kan få servert biff i ver-
densklasse: fra limousin kalv.

I oktober åpner The Edge en ny restau-
rant på Fornebu S. Siden 2009 har The 
Edge servert fileter og biffer fra limousin 
kalv med suksess på Tjuvholmen i Oslo. 
Det skal eier Ertan Bülow Jantzen føre 
videre i den nye The Edge på Fornebu. 
500 kvm har fine-dining-restauranten 
The Edge å boltre seg på. Selv om li-
mousin kalv skal være flaggskipet, vil  
menyen bli utvidet med flere litt enklere 
retter så som burgere, pasta klassiske  
smørbrød og noen overraskelser, sier 
Jantzen til senteravisen, Fornebu S.

Jantzen framholder at sentrets gjester 
kan forvente seg et flott spisested der 
interiøret skal utformes slik som i restau-
ranten på Tjuvholmen: Stål, glasslam-
per, bord og sofagrupper. – Besøkende 
i sentret kan sette seg ned og slappe av 
med en sjampagnelunsj, fantastisk mat 
og topp service, lover restauranteier 
Ertan Bülow Jantzen.

Vi ønsker lykke til!

The Edge 
oppretter 
ny restaurant 
på Fornebu

Ertan Bülow Jantzen, eier av The Edge på Tjuvholmen, åpner en ny restaurant på Fornebu S hvor det også skal bys på limousin  
kalvefileter.

LUN-logoen følger 
også med til 
restauranten på 
Fornebu S.
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Den ferske nestlederen i styret i 
Norsk Limousin, Bjørn Østebrød, 
regner seg som en fersking som 
limousinavler og som tillitsmann 
for limousinmedlemmene. – Jeg 
har mine meninger og meningers 
mot, men jeg har dyp respekt for 
de som har drevet innen limousin-
miljøet i flerfoldige år – både som 
avlere og som tillitsvalgte. Jeg 
innser at jeg har mye å lære på 
begge områdene. Og en må være 
villig til å lære, sier Bjørn etter-
tenksomt da LimousinNytt besø-
ker han på gården Øvra Horpestad 
på Bryne.

    
Av: JAn OttO veisetH

Det er om lag to og et halvt år siden 
han sluttet med melk og kjøpte inn sine 
første limousiner. – Hadde jeg visst da 
det jeg vet nå, så hadde jeg gjort ting litt 
annerledes. Jeg kjøpte dyra der jeg fant 
dem i markedet. Med mine erfaringer 

nå, hadde jeg vært mer selektiv i mine 
innkjøp – spesielt i forhold til ønskede 
egenskaper. Da hadde jeg nok kommet 
raskere til målet for den avlsbesetningen 
som jeg ønsker å ha, sier Bjørn etter-
tenksomt.

Men en kan trygt hevde at Bjørns læ-
ringskurve har gått nok så bratt oppo-
ver. Han poengterer flere ganger under 
praten at en må skaffe seg kunnskap 
om, og lære, rasens særtrekk. På de 
første insemineringene hadde han 70 % 
omløp; nå er det en sjeldenhet. På fjor-
årets embryoinnlegg hadde han 20 % 
tilslag; på årets innlegg hadde han 80 % 
tilslag. - En dyrekjøpt erfaring. Men med 
å ta noen nødvendige grep før neste 
forsøk, så snudde det seg til det langt 
bedre, i følge Bjørn, som ikke får fullrost 
den inseminatøren han benytter fast.

Stor overgang
 – Jeg må bare vedgå at det var en 
utfordring å gå fra Holstein-kyr og til li-
mousinkyr. Det var nødvendig å lære å 
kjenne en ny rase, beretter Bjørn, og leg-
ger til at han hadde erfarne og dyktige 
limousinavlere rundt seg som velvilligst 
delte sine erfaringer.

Bjørn har arbeidet målbevisst de vel to 
årene for å ale fram en attraktiv avlsbe-
setning. Han har lagt ned et solid arbeid 
for å øke genetikknivået på dyra sine. 
Han benytter i hovedsak genetikk fra av-
komsgransket franske okser og ca. 20 
% semin fra norske ungokser. Målet er 
å oppnå funksjonelle mordyr. Bjørn leter 
etter kjøttsatte og rammestore dyr med 
godt lynne. – Ikke alle dyra egner seg 
for livdyrsalg. De blir levert til Fatland på 
LUN-avtalen, opplyser Østebrød.

Bruker mye fransk semin
-I all hovedsak benytter jeg importse-
min fra de oksene som Avlsutvalget i 
Norsk Limousin får tatt inn. Det er svært 
krevende å importere selv. Så bare om 
jeg ønsker noe spesielt, så påtar jeg 
meg bryet. Eksempelvis har jeg tatt inn 
kjønnsseparert hunndyrsemin fra den 
franske oksen Chatelain. Embryoer har 
jeg brukt fra det utvalget som Avlsutval-
get tar inn.

På Staur-auksjonen i fjor kjøpte Linn og 
Bjørn seminoksen Indigo av Viersdalen, 
og ved juletider i fjor ankom oksen Øvra 
Horpestad. Indigo har sterke moregen-
skaper og gjorde det veldig bra på kå-

Bjørn Østebrød: 
 Det er nødvendig å lære seg  
limousinrasens egenskaper

-Jeg benytter i hovedsak genetikk fra avkoms-
gransket franske okser og ca. 20 % semin fra 
norske ungokser, sier Bjørn Østebrød.
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ring for muskel og bein. Testingen viste 
at Indigo har svært god sædkvalitet, og 
han ble godkjent for SpermVital. – Hittil 
har jeg brukt den på to kuer, og dermed 
fått sjekket om den fungerer i det prak-
tiske liv, og regner med at den får bedekt 
10 – 12 kuer i løpet av ettersommeren, 
sier Bjørn. 

Besetningen på Øvra Horpestad består 
i dag av om lag 130 limousindyr pluss 
10 nrf/holsteinkviger som brukes til em-
bryoinnlegg. I 2013 hadde han 14 kal-
vinger; i 2014 56 kalvinger og i år blir 
antallet om lag 65.

Øvra Horpestad
Bjørn og kona Linn Hetland kjøpte Øvra 
Horpestad for vel 12 år siden. Da var 
det melkeproduksjon på gården, og be-
setningen fulgte med på kjøpet. I tillegg 
leide de en gård med melkebesetning, 
og de hadde en samlet melkekvote på 
430 tonn. De ble tilbudt å kjøpe dette 
bruket, og gjennomførte handelen. Men 
etter en tid ble den krevd overtatt på 
odel, og da stod de tilbake med egen 
melkekvote på 278 tonn.

Fra melk til limousin
-Det syntes vi var litt knapt, og vurderte 
ulike løsninger. Vi bestemte oss for å 
starte opp med ammekyr, og gikk rett 
over til limousin. Melkebesetningen ble 

solgt som livdyr, og jobben med å kjøpe 
inn limousin livdyr startet.

Bjørn har dyra i to fjøs. Hovedfjøset er 
det gamle melkefjøset som er et løs-
driftsfjøs med 46 liggebåser og 8 spal-
tebinger. Det andre fjøset er en ombygd 
bygning som ble brukt til fôrlager. Det 
er innredet med spalter, og blir brukt til 
ungdyra etter at de blir tatt fra mora. Kvi-
gene, som går i egne binger, blir overført 

til hovedfjøset før inseminering. Oksene 
går i det bygget fram til at beslutningen 
blir tatt om de er egnet til livdyrsalg eller 
om de skal slaktes til kalv unik.

Øvra Horpestad består av 200 da dyrket 
mark. De leier om lag 50 da dyrket mark 
og ca. 40 da innmarksbeite. 70 da av 
disponibelt areal benyttes til beiter.

Bjørn Østebrød hadde nok limousin mordyr å selge til Espen Jellestad (th) da Espen 
bestemte seg for å kvitte seg med simmentalerne.

-Testingen viste at Indigo av Viersdalen har svært god sædkvalitet, og han ble godkjent for SpermVital. Nå får den prøve seg på å 
bedekke 10 – 12 kuer i løpet av ettersommeren, sier Bjørn.
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Det er slett ikke uvanlig at avlere 
sperrer øynene opp når de får 
dokumentert den svært positive 
lønnsomheten i limousinavlen. 
Men at de reiser sporenstreks 
heim, selger buskapen sin og be-
stiller en ny limousinflokk, det kan 
sies å være litt uvanlig. Det gjorde 
Stavnheimbonden Espen Jelle-
stad. Motivasjon: han kan doble 
dekningsbidraget i driften i for-
hold til å fortsette med simmental.

    
Av: JAn OttO veisetH

Som helikopterpilot i Nordsjøen, er 
Espen vant til å ta raske beslutninger, 
men han er også trent i å ta riktige be-
slutninger. Så også i dette tilfellet: - Jeg 
vet at jeg må gjøre ting riktig for at jeg 
skal oppnå maks lønnsomhet med min 
nye limousinbesetning, kommer det 
nøkternt fra Espen.

Produsenttreff avgjorde
Saken er følgende: Limousin Unik Norge 
arrangerte et produsenttreff hos Bjørn 
Østebrød, Horpestad, i juni (omtalt i LN 
nr 2/15). Espen Jellestad var en av de 
vel 70 frammøtte bøndene. Daglig leder 
i LUN, Roy Engelsvoll, fortalte blant 
annet om økonomien i produksjon av 
Kalv Unik. 

Det fattet Espens interesse, og under 
praten med Bjørn etterpå, spurte han 
blant annet om Bjørn kunne skaffe til-
veie limousin mordyr. Det kunne Bjørn. 
Dermed var grunnlaget lagt for at Espen 
bestemte seg for å selge de om lag 50 
simmentaldyra sine – for øvrig til en og 
samme avler. Og tirsdag 15. september 
kom 12 drektige limousin kviger inn på 
tunet til Espen. Åtte mordyr til fra Bjørn 
kommer i løpet av september.

-Jeg er fullstendig klar over at jeg har 
mye å lære for at jeg skal kunne få 
maks økonomisk utbytte av min nye 
besetning. Men jeg har flere erfarne li-
mousinavlere rundt meg som jeg kan 
rådspørre, sier Espen Jellestad i en prat 
med LimousinNytt.

Fordobler 
dekningsbidraget 
ved å skifte til limousin

Nytt medlem

-Jeg må jobbe aktivt for at de nyinnkjøpte limousinene skal føle seg trygge i sitt nye hjem før kalvinga kommer i gang til våren,  
poengterer Espen Jellestad.



9LimousinNytt  3|2015

Vårkalving
-De dyrene jag har kjøpt nå, skal kalve 
til våren. Det passer meg bra. Så min 
hovedoppgave nå og fram til da, blir å 
jobbe aktivt for at de skal føle seg trygge 
i sitt nye hjem før kalvinga kommer i 
gang.

Espen har opprettet en luftegård i tilknyt-
ning til fjøset hvor han jevnlig kan besøke 
limousinene. Kyrne må gå inn i fjøset for 
å finne fôr, og blir dermed kjent med lo-
kalene. Der har han mulighet for å binde 
de opp. Det vil bli gjort i vinterhalvåret.

Som for mange andre kjøttfeavlere var 
fjøset bygd som melkefjøs med et lite 
grisehus i ene enden. Espen har nylig 
tilpasset grisehuset til bruk for kalvene – 
både for de nyfødte slik at de kan vandre 
mellom bingen og mora; og de fleksible 
bingene skal brukes til framfôring av 
okser og kviger.

Det var mulighetene for å levere til Kalv 
Unik som appellerte til Espen. Men han 
er kommet i et hyggelig dilemma. For de 
mordyrene han har kjøpt har en så god 
fransk avstamning, at han har mulighet 
for å selge de som livdyr. Noen av kyrne 
er inseminert med semin fra lettkalveren 
Damona og noen er inseminert med 
kjønnsseparert hunndyr semin fra fran-
ske Chatelain som Bjørn Østebrød har 
tatt inn.

-Jeg vil prøve ut om jeg lykkes med Kalv 
Unik – både fordi at det virker å være 
en økonomisk interessant produksjons-
form – men også fordi ikke alle kalvene 
vil være egnet for livdyrsalg, sier en ivrig 
Espen Jellestad.

Gården
Gården på Stavnheim i jordbrukskom-
munen Hå er farsgården til kona Linda 
Iren Jellestad. Espen kommer ikke fra 
gård, men som utvekslingsstudent i 
Australia jobbet han på en kvegranch. 
Der fattet han interesse for gårdsdrift og 
dyr. Da han kom hjem fra flygerutdan-
ningen i USA, ønsket far til Linda Iren å 
slutte med drifta av helsemessige årsa-
ker, men ville gjerne ha noe å pusle med 
etterpå. Så i 2000 overtok paret gården. 
Da hadde de en melkekvote på 86 tonn. 
I og med at begge har jobb utenom går-
den, så fant de ut at det vanskelig kunne 
kombineres med melkeproduksjon – 
spesielt med Espens vaktplan i jobben 
som helikopterflyger til oljefeltene ute i 
Nordsjøen.

Etter å ha prøvd med noen krysninger 
i starten, valgte han å satse på sim-
mental, og hadde som mål å kjøpe inn 
reinrasede dyr og stambokføre disse. I 
2004 bygde han driftsbygning for 7.500 
verpehøns som han fortsatt driver. Både 
Espens far og svigerfar trår til med å 
hjelpe til, og i tillegg leier han inn en per-
son som jobber i hønsefjøset på deltid.

-Under limousintreffet fikk jeg så god 
dokumentasjon på lønnsomheten i limo-
usinavlen at det var ikke vanskelig å se 
at jeg ville få bedre økonomi ved å satse 
på denne rasen i framtida. I tillegg er 
rasen på oppadgående her i landet, og 
jeg har svært aktive limousinavlere i min 
nærhet, så jeg kan bli en del av et miljø i 
utvikling. Det var noe av det jeg også la i 
vektskåla under vurderingen.

-Jeg vil satse på å bruke semin på min 
besetning, og da er det opp til meg å 
gjøre noe som er «unikt» slik at øko-
nomien sikres, avslutter en optimistisk 
Espen Jellestad.

Dyr og barn får lett kontakt: Seksåringen Karen Jellestad synes å komme godt overens 
med de nyankomne limousinene.

SpermVital
Geno tilbyr SpermVital-sæd 
av et utvalg ungokser av kjøttfe. 
For produsentene innebærer 
dette reduserte kostnader og 
bedre lønnsomhet.

Det unike med SpermVital-
teknologien er at sæden lever 
opp mot et døgn lenger etter 
inseminasjon enn ordinær sæd. 
Dette øker muligheten til å få kalv 
i kua.
 

Hvilke fordeler gir bruk 
av SpermVital?
Inseminasjonstidspunktet blir 
mindre kritisk. 

Antall inseminasjoner per brunst 
kan reduseres.

Antall inseminasjoner per 
synkronisert brunst på kviger 
kan reduseres



10 LimousinNytt  3|2015

Seminimport 
høsten 2015
Det er klart for høstimport for Limousin. Det blir også 
i år kun forhåndsbestillinger da vi vil unngå stort 
restlager. Husk at dette er importoksene som blir tatt 
inn på høstimporten og at Limousin også vil kjøre 
en vinterimport som vanlig. Det er lurt å bestille det 
dere trenger av høstens importer for 2016, da vinte-
rimporten kan bestå av andre okser.

Bestilling kan skje via Limousins og Tyrs hjemmesider innen 
15. oktober 2015.

Det er plukket ut 7 okser til høstimport i 2015.
   

Pris

Rembold PP fra Spermex kr. 425,- 

Ibiza PP - fra Spermex kr. 425,-

Slagård Pollet  Ingmar fra Viking kr. 485,- 

Engkjaer Get It - fra Viking kr. 485,-

Edakkya, fra Sersia kr. 425,-

Favars, fra Sersia      kr. 300,-

Fenrir, fra Sersia kr. 300,-

Slagård Pollet Ingmar

Far 
Kalkenberg 
Polled Carles

Mf 
Halvæble 
Picasso

Dansk heterozygot kollet okse

Vekst 131 54%

Slakteform 112 32%

Fødsel 103 34%

Melk   80 25%

Kalving 109 25%

Fruktbarhet 102 24%

Kropp 106

Muskler 109

Lemmer   110

En heterozygot kollet okse med veldig sterke tall på tilvekst, 
meget god fôrutnytting og godt eksteriør. Lav avlsverdi på 
melkeevne. Lav sikkerhet på avlsverdiene i Danmark.

Engkjaer Get It

Far Aede.

Mf Pluto.

Dansk FF okse, med følgende danske avlsverdier og 
sikkerhet.

Vekst 126 84%

Slakteform 111 85%

Fødsel 107* 88%

Melk 114 20%

Kalving
                
95

16%

Fruktbarhet 90 14%

Kropp 105

Muskler 117

Lemmer   95

* 107 i Danmark er bedre enn snittet. 

Engkjaer Get It har 101* i Norge på fødselsvekt.
Engkjaer Get It, har veldig gode avlsverdier i Danmark.  
Han passer godt til det norske avlsmålet. Avlsutvalget ønsker 
derfor en reimport.
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Rembold PP

Far Roland P

Mf Hergen P

Tysk homozygot kolla okse.

Ny genetikk i Norge.

Rembold PP har ikke sikre avl-
sverdier i Tyskland, men forelø-
pige tall viser:

Tilvekst ++

Eksteriør Lengde ++

Hoftebredde +

Beintykkelse ++

Ut fra dette forventes det i Tyskland at oksen vil avle god 
ramme og skjelett på avkom, videre avle gode døtre med 
gode fødselsegenskaper. 

Ibiza PP

Far Index PP

Mf Salvator PS

Tysk homozygot kolla okse.
Ny genetikk i Norge.

Ibiza PP har ikke sikre avlsverdier i Tyskland.
Genomisk resultat fra Tyskland på måleenheten RCF, på 
sterke 108. Ibiza PP har ut fra denne genomiske testen sin 
styrke på lette kalvinger, liten ramme og veldig muskelsatte 
avkom. 

Faren Index PP er i Tyskland anbefalt brukt til kviger og er en 
veldig populær okse.

Edakkya

Far Alex

Mf Urgel MN

FF okse fra Frankrike.
Ny genetikk i Norge.

Rykende ferske tall fra Moussours (mortest- stasjon)  
i Frankrike viser følgende:

Tilvekst døtre 18 mnd 102

Muskel døtre 18 mnd 95

Skjelett døtre 18 mnd 100

Fertilitet 120

Fødselsevne 106

Avveninngsindeks kalver 102

Melk 110

Samlet morindeks (IVMAT) 108

Franske indekser i IBOVAL.

Fødsel 97

90% sikkerhet. 97 i Frankrike er dårligere en gjennomsnittet.

Tilvekst 102

Muskel 99

Skjelett 92

Avvenningsindeks Iboval (ISEVR) 99

Pierre Roy uttaler at Edakkya passer godt til det norske avls-
målet. Edakkya er en mixtype, normalt volum, nr 1 for melk og 
fertilitet i årets test, bra fødselsevne. 

Dette er en okse som produserer gode morsegenskaper.
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Fenrir.

Far Uskudar

Mf Ionesco

FF okse fra Frankrike.
Fenrir (halvbror til Euphrate) er ny genetikk i Norge, men far og 
morfar er velkjent og god genetikk.

Tilvekstkanon med sterke kjøttproduksjonsegenskaper.

En såkalt Bouchéres okse. Testet oksekalver på testasjon 
 i Frankrike for kjøttproduksjons egenskaper.

Tilvekst 114

Muskel 113

Slakteprosent/kjøttutbytte 100

Fett 108

Kjøttfarge 103

Samlet kjøttindeks 109

Fødsel 95
 
55% sikkerhet. 95 i Frankrike er dårligere enn gjennomsnittet.

Favars

Far Charmeur

Mf Rubis MN

FF okse fra Frankrike.

Favars er ny genetikk i Norge, men far Charmeur (far til Suc Au 
May) er velkjent og god genetikk.

Lettkalver genetikk,  med sterke kjøttproduksjonsegenskaper.
En såkalt Bouchéres okse. Testet oksekalver på testasjon  
i Frankrike for kjøttproduksjons egenskaper.

Tilvekst   98

Muskel 115

Slakteprosent/kjøttutbytte 114

Fett 114

Kjøttfarge 92

Samlet kjøttindeks 104

Fødsel 111
 
56% sikkerhet. 111 i Frankrike er bedre enn gjennomsnittet.

Limousin størst på de britiske øyer
Limousin er nå den desidert største rasen i alle av de 
britiske øyene: England 26 % av kyrne 275.941 stk., 
Scotland 28 % av kyrne 127.011 stk. og Wales 36 % 
av kyrne 81.879 stk. Tallene er for 2014.
    
Av: kristiAn HOvde

Her er oversikten over rasefordelingen på de britiske øyer.
Totalt for Storbritannia:

Limousin 484.381 stk 28 %

Aberdeen Angus 294.655 stk 17 %

Charolais 214.716 stk 12 %

British Blue 195.865 stk 11 %

Simmental 162.937 stk 9 %

Andre raser 378.223 stk 22 %

Totalt 1.730.777 stk                    

 
Den britiske rasen Herford er nå redusert så mye i Storbritannia, 
at den går under andre raser, sammen med alt av krysninger. 
 
Sammenlignet med Norge, så ble det i 2014 søkt om produk-
sjonsstøtte for 68.741 kuer. 7.117 av disse er registrert som 
Limousin i storfekjøttkontrollen. Totalt antall ammekuer i Norge 
er da på 4% av antall  amekuer i Storbritannia.  

Limousin troner på toppen av kjøttferasene i Storbritannia.
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Limousin Unik Norge gir 
god økonomi til avlerne
I denne utgaven av LimousinNytt 
bringer vi en artikkel om at kjøtt-
feavler Espen Jellestad velger å 
satse på limousinrasen. Hoved-
grunn: Han ser muligheten for å 
fordoble dekningsbidraget på går-
den i forhold til den rasen han har 
hatt fram nå. En av årsakene til 
at han mener å kunne oppnå det, 
er muligheten for å levere slakt 
under Limousin Unik Norges (LUN) 
betingelser for Kalv Unik.

    
Av: JAn OttO veisetH

Dette er søt musikk i ørene på daglig 
leder Roy Engelsvoll i LUN. Engelsvoll 
sier at LUNs merpriser for kalveslaktene 
bidrar til en god økonomi på bruket. Selv 
leverte han en 10 måneders oksekalv på 
rundt 260 kg som han fikk et oppgjør fra 
Fatland på over kr. 20.000 for eks. mva.; 
og det i en 0-sone for distriktstillegg. Og 
en trenger nesten ikke kalkulator for å 
finne ut hvor mye i tillegg en limousin-
avler i andre distrikter i landet ville få.

Roy Engelsvoll iler til med å presisere at 
det er for snevert å bare vurdere merpri-
sen når en skal vurdere lønnsomheten 
ved Kalv Unik. For å regne på de andre 
fordelene ved ordningen, behøves trolig 
en kalkulator. Ved å slakte okse ved 10 
mndr. og kvige ved 12 mndr. så må en 
regne på hvor mye en sparer i fôrkost-
nader i forhold til å slakte rundt 15 må-
neder. Dessuten vil en få raskere omløp 
i fjøset slik at dersom det er mulig kan 
sette inn flere mordyr – som er rimeligere 
å fôre enn slaktedyr. Likviditetsmessig 
har det betydning å korte ned perioden 
for økende kostnader.

LUN samarbeider med slakteriene  
Fatland og Midt-Norge Slakteri.

LUNs prisløype   
§  Mål: Skal stimulere til renraset kvali-
tetsproduksjon 

  
§   Okse Unik (Ung okse, kvige) 
- Rasekrav: 75 % limousin 
- Klassekrav: U- og opp 
- Fettklasse: Inntil kl 3 
- Slaktevekt: Max 400 kg 
- Merpris: LUN-tillegg på oppnådd 
 Fatlands/MNS’s avregningspris 
- Tillegg:Kjøttfetillegg- kr. 4,-/kg 
  
§   Kalv Unik (Ung okse, kvige) 
- Rasekrav: 75% limousin 
- Klassekrav: R og opp 
- Fettklasse: Inntil kl. 3+ 
- Slaktevekt: 
 Inntil ca. 260 kg-maks 270 kg 
- Alder: Ung okse max 333 dager, 
 kvige max 398 dager 
- Merpris: LUN-tillegg på oppnådd 
 Fatlands/MNS’s avregningspris 
- R til E+: kr. 16,-/kg 
  
Hvert enkelt slaktet i Okse Unik og Kalv 
Unik blir vurdert om det holder definert 
limousinkvalitet. 

Daglig leder i Limousin Unik Norge, Roy Engelsvoll: - Legger du sammen alle fordeler 
ved Kalv Unik, så vil du få et positivt økonomisk resultat.

En 10 mndr. limousin klasser seg høyt.
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Fire okser til Staur av seks fødte 
oksekalver fram til uttaksfrist, må 
kunne anses som eksepsjonelt. 
Avler: Magne Knapstad.

    
Av: JAn OttO veisetH

Det er på ingen måte uvanlig at limousi-
navlere har fått godkjent flere oksekalver 
som kandidater til Staur. Men da har 
det tross alt for det meste vært avlere 
som har større besetninger. Vossingen 
Magne hadde fram til fristen for påmel-
ding til Staur, hatt ni kalvinger; tre kviger 
og seks okser. Fire Staur-kandidater må 
derfor sies å være et godt resultat!

-De tre siste årene har jeg lagt vekt 
på å skaffe gener som gir lette kalvin-
ger og godt fødselsforløp i tillegg til lav 
0-dagersvekt. Alle årets kandidater er fra 
førstegangskalvere, og tilfredsstiller de 
kravene som jeg har stilt. Skal jeg være 

pirkete, så kan jeg si at den ene kviga 
hadde et middels fødselsforløp. To av 
kvigene ble kjøpt på Limmo 14 fra Aud 
og Martin Sandnes, opplyser Magne 
som har hatt tre kandidater til Staur tidli-
gere med blandede erfaringer. Det er en 
del av gamet.

-Jeg bruker mye tid på å studere bak-
grunnen til de dyrene jeg henter inn i 
min besetning. I all hovedsak bruker jeg 
semin; i noen få tilfeller må jeg ty til egen 
okse, sier Knapstad.

Magne Knapstad har jobb som lærer og 
har limousinavlen som bijobb. – Da jeg 
tok over gården så hadde jeg et sterkt 
ønske om å holde driften på gården i 
hevd. Valget stod mellom limousin og 
sau. Jeg fant rast ut at det var en fordel 
for meg med 10-12 kalvinger framfor 50 
lamminger. Og i og med at jeg har jobb 
utenfor bruket, kommer det godt med å 
ha satset på mordyr med et godt fød-
selsforløp.

Både for saue- og storfebønder har det 
vært en spesiell beitesesong på Vestlan-
det i år. Det tok lang tid før snøen for-
svant på fjellbeitene slik at dyra kunne 
slippes ut på beite. – I og med at jeg 
meldte på okser til Staur, ble det for mye 
bry å sende dyra opp på fjellet for så å 
ta noen av de ned etter kort tid. Så jeg 
valgte å holde alle hjemme i år. Så jeg 
får håpe at det kan ordnes med tilstrek-
kelig vinterfôr, sier en håpefull Magne 
Knapstad.

4 av 6 okser til Staur

Magne legger vekt på å harmoniske mor-
dyr.

Frodige beiter og godt stell for 
limousinene hos Magne Knapstad 
på Voss.



15LimousinNytt  3|2015

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

Få heller noe som passer! 
Velg et skredderbygg 
fra Fjøssystemer Bygg

www.fjossystemer.no

Det som er skreddersydd eller skredderbygd, passer alltid helt perfekt. 
Et bygg fra oss har kort byggetid, noe som betyr lavere byggekostnader og raskere produksjonsstart.

Vi er opptatt av lokal verdiskapning og bygger gjerne sammen med lokale aktører.

Ta kontakt med en av våre «skreddere».

PS! Vi har sentral godkjenning og hjelper til med søknadsprosessene overfor lokale myndigheter.
Vi bygger alle typer bygg til landbruk og industri.
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-Jeg ville vel ikke bli trodd om 
jeg hadde sagt noe annet at det 
er stas å få tatt ut okser til Staur, 
innrømmer styreleder i Norsk Li-
mousin, Hans Olav Holann. Han 
debuterer med to oksekalver til 
årets testpulje til Staur.

    
Av: JAn OttO veisetH

De to testoksene er halvbrødre. Faren 
til begge er Holanns gårdsokse, Hilberg 
P av Hvam, som Hans Olav kjøpte på 
Staurauksjonen i 2013. Hilberg ble pluk-
ket ut som seminokse, og er et kollet 
embryoavkom med danske morgener 
fra Ryde Afrodite P/Åberg Savoy, og 
svenske Tellius av Magretheholm som 
far. Den er ubeslektet med noe vi har i 

Norge, og oppnådde meget sterke tall 
på det meste under testen. Det ble for 
øvrig tatt ut to seminokser fra Hvam vgs. 
i 2013, Hilmar P av Hvam i tillegg.

-Jeg hadde inseminert noen andre kyr 
med god genetikk som jeg håpet ville bli 
aktuelle for Staur. Men det ble kviger i 
stedet i denne omgangen. Så at disse 
to ble aktuelle, var litt overraskende, 
men likevel forståelig. Det er nye kollete 
gener, og gener som gir kjøttsatte og 
svært rolige dyr, forteller Tynset-bonden 
Hans Olav.

-Jeg har ca.40- 45 kalvinger pr år, og 
mesteparten kalver om våren. Jeg be-
gynte for fullt med Limousin i 2007. 
Men vi ble enige om at faren min skulle 
begynne å krysse inn Limousin ca. ett 
år før jeg overtok. Tidligere hadde han 
krysset inn litt kjøttsimmental og melke-
simmental med varierende hell.

-Kvigene insemineres med gode franske 
okser, og noen med norsk elite okser 
med sikre tall for kalvingsegenskaper. 
Når det gjelder kyrne, insemineres de 
jeg ser god brunst på, mens resten ek-
spederes av gårdsoksen Hilberg P av 
Hvam, opplyser Holann.

Å ha en testkandidat på Staur som 
bærer kongelig navn, er ikke hver-
dagskost. Riktignok har det vært 
en eliteokse som har båret nav-
net Rex som for øvrig er en tittel. 
Men å bli kalt Kronprins Haakon 
av Sletten er det royalt sus over. 
Staurdebutanten Lars Tomas 
Sletten Kapelrud sier navnet kom 
veldig naturlig da det er nettopp 
Harald Rex ET av Hovde som er 
far til oksen, og at årets anbefalte 
forbokstav er K. Oksens styrker vil 
være moregenskaper med flott ek-
steriør, liten ramme og godt lynne. 

    
Av: JAn OttO veisetH

Uansett hvordan det går i testen, så 
vil nok denne oksen skrive seg inn i 
historien på Staur pga. navnet. Søm-
na-bonden fikk sine første reinrasede 
limousiner inn på gården i 2005, og har 
drevet et bevisst avlsarbeid slik at han 
nå har kommet opp i 30 reinrasede av til 
sammen ca. 35 mordyr. 

Han tilsikter å benytte norsk og uten-
lands semin på de reinrasede mordyra, 
og vektlegger å finne mordyr med et 
godt lynne å avle videre på. Til bruk på 
disse mordyra leter han etter seminok-
ser som kan vise til gode moregenska-
per samtidig som de har med bra med 
kjøtt og godt lynne. Etter de håper han 
at det blir flertall av kvigekalver. 

Den andre Staurkandidaten fra Kapel-
rud, Kompis av Sletten, er en slik type. 
Den har svært godt lynne i tillegg til 
meget god vekst. Mor til denne oksen 

har mye melk og det avler også Usse 
som er far.

På de andre mordyra, som er mer for 
kjøttproduksjon, bruker han en avlsokse 
som gir god tilvekst og mye muskler. 

Debutanter på Staur

-Kyrne jeg ser god brunst på insemineres, 
mens resten ekspederes av gårdsoksen 
Hilberg P av Hvam, opplyser Holann.

Starten: Lars Tomas Sletten Kapelrud med 
2 av de 3 første renrasede limousinkyrne 
han kjøpte inn for å komme i gang med li-
mousinavlen.

Holann: Gledelig med to okser på Staur

Kongelig avkom fra Lars T. S. Kapelrud
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Håkon Marius Kvæken er langt fra 
ukjent i limousinmiljøet selv om 
han ikke avler på limousin. Here-
ford og Charolais er rasene han 
har hjemme på gården i Løten. Li-
mousinmedlemmene kjenner han 
godt som auksjonarius på LIM-
MO-auksjonene og i år også under 
auksjonen på Staur. Og alle vil vel 
si at han har lett for å skape stem-
ning under sine opptredener.

    
Av: JAn OttO veisetH

På spørsmål om hvorfor han nå stiller 
med en testkandidat på Staur, svarer 
han: - Jeg er interessert i alt som skjer 
innen kjøttfe etter 35 år i miljøet. Norsk 

Limousin er et svært aktivt miljø som jeg 
har stor respekt for. De gjør mye for å 
promotere egen rase – for eksempel 
gjennom auksjonene på LIMMO, og de 
har gjort mye for å skape noe ekstra ut 
av rasen overfor forbrukerne, sier en 
oppglødd Kvæken.

-Så bød det seg at jeg fikk tilbud om å 
kjøpe inn kanadisk kollet embryo som 
jeg fattet interesse for å prøve. Den ga 
en oksekalv med nye limousingener og 
et flott avkom som jeg mente å beholde 
selv. Men jeg ble overtalt til å melde den 
på som kandidat til Staur. Så da blir det 
interessant å se hvordan den kommer 
ut i testen. 

Håkon Marius Kvæken har en relativt 
stor besetning med mellom 150 og 200 
kalvinger årlig.

Hurdølingene Gunhild Sæteråsen 
og Jan Henning Guttersrud debu-
terer i år med en Cameos-sønn. 
Cameos er en FF-okse som etter 
granskning, viser svært gode tall 
for døtrenes melkeevne samtidig 
som han har gode slakteegenska-
per.  - Hovedfokuset i avlen har i 
de siste vært å få på plass more-
genskaper for og få gode fremti-
dige mordyr, opplyser paret på 
Søstuen. 

    
Av: JAn OttO veisetH

Hoveddelen av besetningen på Søs-
tuen Gård har FF-status. De har brukt 
noe kollet semin på krysninger, og er nå 
kommet så langt at noen av dyrene har 
oppnådd genstatus O. Det er også født 
kviger som er kollet. De tre siste årene 
har de benyttet 100 % semin – hovedsa-
kelig importert, men har begynt å bruke 

noe norsk. De har som mål å sette på 
mest mulig egnete kviger etter seminok-
ser, og har ikke mange krysninger igjen i 
sin besetning nå. 

Gunhild og samboeren Jan Henning 
Guttersrud har møysommelig bygget 
opp besetningen til den standard den 
har i dag. Ressursene på det lille bruket 
i høyden overfor Hurdalen, er begren-

sede. Det innebærer at Gunnhild og Jan 
Henning har måttet foreta noen valg. – Vi 
kan ikke øke besetningen, men vi kan 
øke kvaliteten på besetningen. Derfor 
har vi bestemt oss for å satse på avlsbe-
setning. De utfyller hverandre godt med 
at Gunhild har hovedansvaret for avlen 
og dyrestellet mens Jan Henning  tar 
seg av maskiner og innhøstning.

Håkon Marius Kvæken skal ikke bare auk-
sjonere dyr på LIMMO 15, men kanskje sin 
egen limousinokse på Staur til våren.

Gunhild og samboeren Jan Henning Guttersrud har møysommelig bygget opp besetnin-
gen til den standard den har i dag. Det har ført fram til en kandidat til Staur. 

Kvæken: 
Stiller med kanadisk embryookse

Sæteråsen: Avlsmålet endelig oppnådd
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21 stk Limousin okser er inne til 
test. Disse er plukket ut fra godt 
60 okser som var påmeldt.

    
Av:BJørn AAsen, AvlsutvAlget

Årets 21 okser er genetisk etter farskap, 
fordelt slik:

Antall Far

3 stk Hilberg P ET av Hvam

2 stk Suc Au May

2 stk Dieunordic

2 stk EvenTyr av Dovre

1 stk Bushido

 Usse

Harald Rex ET av Hovde

Et High Five av Eide

Claudius PP

J+J Polled Kazan

Hector ET av Viersdalen

Index PP

Bonux

Correze

Cameos

Chaumeil

Norsk Limousin skulle ønsket seg flere 
okser etter 1. prioriterte okser inn til 
Staur.

Av 1. prioriterte okser har vi tatt inn føl-
gende:

2 stk EvenTyr av Dovre, 1 stk Chaumeil 
og 1 stk Cameos; dvs 4 okser.

Det ble vraket flere sønner av Anside 
Flint, da han har norsk fødselsvekt in-
deks på 134***.

Det ble også vraket sønner av Hidalgo 
PP og av Risvang Gustav P, da disse 
også har dårlige fødselsindekser i Norge, 
med henholdsvis 120*** og 119***.

En del andre okser er også vraket, fordi 
de har genetikk som ligger i norske 
semin/eliteokser nå. Det er også vraket 
en del okser pga for store fødselsvekter, 
da maks faktisk fødselsvekt er 47 kg. 
Noen okser er også falt ut pga feil re-
gistrert genetikk, noe som avdekkes da 
hårprøver blir ferdig kontrollert, eller pga 
dårlig eksteriør.  Noen er også gått ut 
pga helsestatus på oksekalven eller på 
mødre. For eksempel tas det ikke ut kal-
ver etter mødre som har hatt børfremfall, 
eller har særdeles dårlig bein/klauver. 
Disser kriterier med flere er nedfelt i avl-
splanen vår.   

Det har derfor vært en krevende opp-
gave å få inn nok gode okser  med rett 
genetikk til Staur i år. Vi har likevel greid 
å overholde avlsplanens mål om innde-
ling av okser i grupper.

Vi har følgende gruppe inndeling:

Kolla okser 6 stk

FF okser 15 stk

Lettkalvere  8 stk

Moregenskapsokser 13 stk

Eller rettere sagt, minst 13 stk moregen-
skapsokser, da flere i tillegg har lettkal-
ver genetikk.

Alvsplanen setter som krav at vi skal ha 
minst 6 stk i hver gruppe.

Så alt i alt er avlsutvalget fornøyd med 
de 21 kandidatene som er kommet inn. 

Situasjonsrapport 
av uttaket til feno type
testen på Staur





  
 
  FATLAND
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For Gunhild Sæteråsen og Jan Henning Guttersrud har kua 
Troja av Velo FF 13 år (bildet) har gjort god nytte for seg, og 
har gitt flere fine avkom etter semin.  I september fikk hun sin 
13.kalv. Hun er etter en av de første norske seminoksene Pan 
av Weng. To ganger har hun hatt tvillinger. Hun har i flere år 
gått på utmarksbeite og har en god og rolig innvirkning på de 
yngre dyra. I besetningen finnes det tre arvtakere etter henne.

Så får tiden vise om det blir flere kalver på henne.

Har gitt 
valuta 
for pengene

Egenskaper som inngår i uttaket etter endt test (vektlegging av Rangtallet):

Egenskap Beskrivelse Vektlegging (i %)

A
b

er
d

ee
n 

A
ng

us

C
ha

ro
la

is

H
er

ef
o

rd

Li
m

o
us

in

S
im

m
en

ta
l

Tilvekst Gjennomsnittlig daglig tilvekst i testperioden (g/dag) 15 30 15 15 30

Grovfôropptak Gjennomsnittlig daglig grovfôropptak i testperioden (FEm/dag) 25 15 25 25 15

Fôrutnytting Fôrforbruk per kilo tilvekst i testperioden, korrigert for ulikt 
vedlikeholdsbehov *

25 25 25 35 25

Eksteriør Samlepoenget ”Helhet” fra lineær kåring 10 15 15 15 15

Ryggmuskeldybde Størrelse på ryggmuskel 10 10 10 10 10

Marmorering % intramuskulært fett i ryggmuskelen 10 5 5 5

Fettdybde Tykkelse på fettrand 5 5

Fôrutnyttelsen er den enkeltegenskap i Rangtallet på Staur, som vektlegges mest i avlspla-
nen til Norsk Limousin. Vektleggingen av fôrutnytting er 35 %. Norge har høye fôrkostnader. 
Derfor er egenskapen fôrutnytting, eller fôrforbruk pr kg tilvekst en veldig viktig egenskap. 
Limousin ligger godt an her, og det skal vi fortsatt gjøre.

Vi ser frem til fortsettelsen av fenotypetesten på Staur.

Bjørn Aasen, Avlsutvalget i 
Norsk Limousin.

Avlsplanens vektlegging 
for Limousin



20 LimousinNytt  3|2015

31360 Kyrre av Veiseteigen 
f. 22.12.14 
Far: Suc au May 
Morfar: Sander av Kauserud. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for lettkalvere.
Oppdretter: Magne Knapstad

31361 Klaus av Veiseteigen 
f. 31.12.14 
Far: Bushido 
Morfar: Superior av Eide. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper. 
Oppdretter: Magne Knapstad 

31362 Kompis av Sletten 
f. 12.01.15 
Far: Usse 
Morfar: Thetis. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper. 
Oppdretter: Lars T. Sletten Kapelrud

31363 Kronprins Haakon av Sletten f. 17.01.15 
Far: Harald Rex ET av Hovde 
Morfar: Joufflu. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for 
moregenskaper. 
Oppdretter: Lars T. Sletten Kapelrud

TESTKANDIDATER

Far til flest 
testokser
Hilberg P ET av Hvam er far til flest staurkandidater i år. Hil-
berg er et kollet embryoavkom med dansk mor og svenske 
Tellius som far av Margretheholm som far. Testen på Staur 
viste at Hilberg innehar meget sterke tall på det meste, og 
det er en okse som det stilles store forventninger til.
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31364 King kong av Hovde 
f. 25.01.15 
Far: ET High-Five Eide 
Morfar: Tango. FF-okse. 
Uttatt i gruppen for moregenskaper og lettkalvere.  
Oppdretter: Kristian Hovde 

31365 Kent av Veiseteigen 
f. 17.02.15 
Far: Suc au May 
Morfar: Tricot. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper og lettkalvere. 
Oppdretter: Magne Knapstad 

31366 Klaudius P av Utgårdstrøen 
f. 18.02.15 
Far: Claudius PP 
Morfar: Victor av Helgum. 
Kollet okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper.
Oppdretter: Bjørn Aasen 

31367 Karl av Veiseteigen 
f. 02.03.15 
Far: EvenTyr av Dovre 
Morfar: Superior av Eide. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper og lettkalvere. 
Oppdretter: Magne Knapstad 

31368 Kvebergs Knallert 
f. 03.03.15 
Far: J+J Polled Kazan
 Morfar: Shrb Polled Dodger. 
Kollet okse. Uttatt i gruppen for lettkalvere. 
Oppdretter: Marius Kvæken 

31369 Kaizer av Flatmo 
f. 05.03.15 
Far: EvenTyr av Dovre 
Morfar: Bostic av Eide. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper. 
Oppdrettere: Aud og Martin Sandnes
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31370 Konjakk av Utgårdstrøen 
f. 05.03.15 
Far: Dieunordic 
Morfar: Victor av Helgum. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper, 
og forventes sterk på produksjon.  
Avler: Bjørn Aasen

1006 Kill Bill av Holann 
f. 10.03.15 
Far: Hilberg P ET av Hvam 
Morfar: Milord av Eide. 
Kollet okse.  
Uttatt i gruppen for moregenskaper. 
Oppdretter: Hans Olav Holann.

1516 Kaptein av Viersdalen 
f. 10.03.15 
Far: Hector ET av Viersdalen 
Morfar: Ulys-MN. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper. Sterke more-
genskaper på begge sider. 
Oppdretter: Leif Hartveit.

296 Kontrabass P av Utgårdstrøen 
f. 16.03.15 Fa
r: Index PP 
Morfar: Victor av Helgum.
 Kollet okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper 
og lettkalvere. 
Oppdretter: Elisabeth Y. Aasen.

1007 Krutt av Holann 
f. 21.03.15 
Far: Hilberg P ET av Hvam 
Morfar: Brontus avRendum. 
Kollet okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper. 
Oppdretter: Hans Olav Holann.

1524 Kanon ET av Viersdalen 
f. 21.03.15 
Far: Bonux 
Morfar: Uruguay. 
FF embryookse. Uttatt i gruppen for moregenskaper, 
og forventes også sterk på produksjon. 
Oppdretter: Leif Hartveit.
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1548 Komplett ET av Hovde 
f. 21.03.15 
Far: Correze 
Morfar: Charmeur. 
FF embryookse. Uttatt i gruppen for lettkalvere. 
Morfar er også sterk på moregenskaper. 
Oppdretter: Kristian Hovde.

303 Kosmos av Utgårdstrøen 
f. 31.03.15 
Far: Dieunordic 
Morfar: Victor av Helgum. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper, 
og forventes også sterk på produsjon. 
Oppdretter: Elisabeth Y. Aasen.

1159 Kvalitet av Søstuen 
f. 31.03.15 
Far: Cameos 
Morfar: Didrik av Schjøll. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for 
moregenskaper, og forventes også sterk på produsjon.  
Oppdretter: Gunhild Sæteråsen.

1209 Kilroy av Nørstegård 
f. 31.03.15 
Far: Hilberg P ET av Hvam 
Morfar: Palace. 
Kollet okse. Uttatt i gruppen for moregenskaper. 
Oppdretter Håvard Nørstegård.

511 Karamell av Utgårdstrøen 
f. 12.03.15 
Far: Chaumeil 
Morfar: Birk av Værner Kloster. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for lettkalvere. 
1. reserve som gikk inn da Karlis ET av Brodet ble trekt. 
Oppdretter: Bjørn Aasen.    

Reserve nr 2.
584 Konge av Henda 
f. 19.03.15 
Far: Farmann av Dovre 
Morfar: Neophin Oppdretter: Lars Henden.

Karlis ET av Brodet er trukket fra testen, 
fordi den har for liten korrigert 200 dg vekt. 

Avlsutvalget



24 LimousinNytt  3|2015

21 stk Limousin okser er inne til 
test. Disse er plukket ut fra godt 
60 okser som var påmeldt.

    
Av: JAn OttO veisetH

Megarden Limousin ble valgt ut til inn-
spilling av en ny episode av New Scan-
dinavia Cooking. Eller «En bit av Norge» 
som serien går under på norsk TV2. 
Programleder for programmet er An-
dreas Viestad. Andreas er en norsk mat-
spaltist, kokebokforfatter og TV-kokk. 
Han har siden 2009 vært programleder 
for New Scandinavia Cooking, med sen-
dinger i over femti land. 

Og nå blir det sending fra Megarden 
Limousin. Dagens rett var selvsagt noe 
av storfe. Men hva og hvordan får dere 
se når neste serie kommer på TV. Dyra 
gjorde iallfall det beste de kunne for å 
stå på riktig sted til riktig tid! Og Oppdal 
presenterte seg i sin vakreste høstskrud 
som bakteppe for opptakene.

Limousinkjøtt i mathall
Eier av Megarden, Lars Erik Megarden, 
har flere jern i ilden. Han tar tilbake re-
turslakt som skjæres ned på den nye 
mathallen «Oppdal Smak og behag» på 
Oppdal. – Da jeg tok over farsgården i 
2011, hadde jeg et sterkt ønske om å 
gjøre mer ut av kjøttet mitt overfor for-
bruker. Så da jeg fikk muligheten til å bli 
med på et opplegg i den nye mathallen, 
kunne jeg ikke gjøre noe annet enn å 
takke ja, sier en oppglødd Lars Erik Me-
garden.

Lars Erik mener at det går an å gjøre mer 
ut av kjøttet enn bare sette fokus på bif-
fene og filetene. Konseptet i mathallen 
er at betjeningen stykker kjøttet etter 
kundenes ønsker. - Stort ferskere går 
det ikke an å få kjøttet. I tillegg kvernes 
kjøttdeig og det stekes burgere og kar-
bonader, framholder Megarden.

Overgår forventningene
Han hadde beskjedne forventinger til 
mengden av kjøtt i starten. - Vi regnet 
med et salg av ett dyr i måneden.  Men 

salget har tatt av. Det er snarere snakk 
om ett dyr i uka. Fra starten i juni og fram 
til i dag har vi omsatt 4 tonn med limo-
usinkjøtt. Det var litt labert salg like etter 
fellesferien. Men det tok seg raskt opp 
igjen. Hovedårsaken til det er at større 

Megarden Limousin 
på TV og den nye 
mathallen i Oppdal

Matspaltist, kokebokforfatter og TV-kokk 
Andreas Viestad og limousinavler Lars Erik 
Megarden gjør mye for å fokusere på limo-
usinkjøttet.

•	 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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innkjøpere har oppdaget kjøttet og be-
stiller til større selskaper og arrangemen-
ter, sier en fornøyd Lars.

Faren til Lars Erik, Lars Rise, sluttet med 
melkeproduksjon i 2007, og begynte 
med å krysse seg opp på limousin. – Da 
jeg tok over så satte jeg meg som mål å 
forbedre kvaliteten i besetningen, og jeg 
har begynt å få slakt i E-klassene. Det er 
fortsatt en del dyr med NRF-bakgrunn, 
med det gjør ikke så mye da de er gode 
mødre med mye melk. Det merkes på 
tilveksten.
Lars disponerer 200 da innmark og leier 
120 da i tillegg. Han har inngjerdet 300 
da med innmarksbeite og i tillegg har dy-
rene hans utmarksbeite å boltre seg på.

Profesjonell hjelp
Lars Erik har sikret seg profesjonell hjelp 
til å behandle det fine kjøttet på en for-
svarlig måte. Adelino skjærer kjøttet og 
byr det stolt fram for kundene i butikken. 
Han er portugiser og flyttet til Norge som 
sesongarbeider på slakteri. Han er blitt 
værende. Han har tidligere drevet som 
kjøttskjærer og forhandler, samt drevet 
egen restaurant i Portugal før han kom 
hit. Og nå er han daglig leder for Oppdal 
Smak og behag.

At Lars Megarden er aktiv med å få fram 
limousin kvalitetskjøtt i markedet, er ty-
deligvis blitt lagt merke til, og var vel år-
saken til at Nortura pekte på ham når 
tv-teamet ville lage et matprogram fra 
Oppdal på sin togreise fra Trondheim 
og sørover. At Lars Erik har lykkes i å forbedre kvalite-

ten i besetningen, kommer tydelig fram når 
det står E+ på skrottlappen.

Dyrene til Lars Erik Megarden har rike beiter i Oppdalsfjella å boltre seg på.

Limousinkjøttet vises stolt fra av daglig  
leder i Oppdal Smak og behag, Adelino.

Både limousindyra og bygda dannet en fin ramme rundt opptakene til TV-programmet 
med Andreas Viestad.

•	 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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Nyfjøset til Sven Magne Skadsem 
vekker en smule oppsikt. Men det 
gjør alt som avviker fra normalen. 
Det som skiller det ut fra norma-
len, er skråtak som er bekledd 
med grønne vekster. Resten av 
fjøset må sies å være tradisjonelt 
– med isolerte betongelementer i 
veggene. Byggherren var nok så 
spent om den egenutviklede løs-
ningen ville fungere, og i de åtte 
månedene det har vært i bruk, så 
har erfaringene svart til forvent-
ningene.

    
Av: JAn OttO veisetH

Det er imidlertid ikke bare taket på nyfjø-
set som er verdt å legge merke til. Sven 
Magne satte seg som mål da han gikk i 
gang med å planlegge å få et fjøs som 
var funksjonelt og driftssikkert uten en 
masse utstyr som må vedlikeholdes og 
repareres. Det preger blant annet gjød-
selhåndteringen og opplegget for fôring.

For jærbonden Sven Magne har det vært 
viktig å ta aktivt del i hele byggeproses-
sen. Han laget selv skissene til bygget, 
koblet inn kompetent fagfolk etter behov 
og selv vært byggeleder. – Selv om du 
legger detaljerte planer, dukker det opp 
praktiske ting underveis som må løses. 
Og det er en stor fordel å være tilstede 
slik at en kan ta en rask beslutning,  
bedyrer Sven Magne. – Det ble mange 
telefoner underveis til de ulike rådgiverne 
underveis for å få løst sakene der og da.

Kjøpte ny gård
Sven Magne og familien måtte for godt 
et år siden flytte fordi vi hadde farsgår-
den i et planlagt og regulert utbyggings-
område der flere kommuner og fylket 
har som mål å bygge ned mange tusen 
dekar god jordbruksjord. Gården har 
vært i familiens eie i snart 100 år, så det 
er klart vemodig å måtte se at eiendom-
men blir bygget ut til boligformål.

-Det bød seg snart en anledning til å 
kjøpe et nytt bruk, og da var det bare å 
handle, sier Sven Magne.

Selv om gårdstunet på den nye gården 
i Malmheim var godt opparbeidet, hadde 

ikke driftsbygningen vært i brukt på om 
lag 20 år. Eksisterende driftsbygning ble 
bygget på 50-tallet, og var lite egnet til 
fortsatt bruk. Men han tok i bruk fjøset 
med en redusert besetning i forhold til 
de han hadde. Derfor måtte det bygge 
nytt fjøs.

-Jeg har lagt ned en betydelig egeninn-
sats under hele prosessen. Viktigste 
for meg var at fjøset ble fullisolert. Jeg 
satte i gang med å tegne skisser med 
sikte på å få en rasjonell drift og lett å 
bruke. Deretter tok jeg kontakt med en 
ingeniør som foretok alle beregninger 
av elementer og laget ferdige tegninger. 
Fjøssystemer tegnet fasaden.

Etter at alle nødvendige godkjenninger 
var på plass, var det bare å sette i gang 
med å grave ut byggegropa. Det var en 
betydelig mengde masse som måtte 
kjøres bort. Fundamentet og gulvet i 
gjødselkjelleren ble støpt med bruk av 
fiberarmert betong.  Veggene og taket 
på gjødselkjelleren er elementer – i taket 
hulldekkelementer. Montering av ele-
mentene ble gjort unna på 2 og en halv 
dag.

Nyfjøset til Sven Magne
vekker berettiget 
oppsikt

Sven Magne Skadsem foren nybygget 
på 520 kvm innvendig målt, og har kos-
tet 3,5 mill. kroner som han har måttet 
finansiere selv.
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Gjødselkjelleren strekker seg rundt 
nesten hele fjøset med unntak for talle-
avdelingen og fôrbrettene. På taket av 
gjødselkjelleren er det støpt en ringmur 
for gjødselrennene under spaltegulvet. I 
bunnen på rennene er det kjerneboret 
hull for rør med propper for tømming av 
rennene ned i gjødselkjelleren. En del 
av takvannet blir ledet inn i gjødselren-
nene. Gjødselkjelleren har kapasitet for 
to års drift.

Dekket i selve fjøset består av ligge-
båser med spalter i arealet rundt. Talle 
for kalveavdeling og fødebinger utgjør 
om lag 50 kvm. Gulvene støpte vi som 
elementer på byggetomten og løftet på 
plass. Spaltene kjøpte jeg inn. Vannled-
ninger og elektriske ledninger var lagt 
inn i bygget. Vi støpte også pålene til 
innredningen.

Da var det bare å gå i gang med monte-
ringen av de isolerte veggene og taket 
ved hjelp av heisekraner. Det arbeidet 
tok én uke. 

Det var mange som var skeptiske til at 
jeg ville bruke spennbetongelementer  
i taket fra vegg til vegg. Jeg bestilte ele-
menter med utstikkere på begge sider 
slik at regnvannet gikk klar av bygget. 
På taket la vi helsveiset tjærepapp og et 
tynt lag med filtduk. Deretter la vi spe-
sielle matter isådd med bergknapp. De 
er egentlig til andre formål enn fjøstak, 
og koster en god del. Men jeg var så 
heldig at jeg fikk de kjøpt billig på grunn 
av en feilbestilling. På toppen av dette 
har jeg et lag med singel. Bergknappen 
er tørkebestandig, og røttene binder 
sammen hele toppingen. Så langt ser 
det ut til at de gir en fullgod isolasjon. 
Så da alt sammen var på plass, syntes 
fagfolkene at det ble en god løsning.

Innredningen har Sven Magne montert 
selv. I liggebåsene er det lagt gummi-
matte. Den bestilte Sven Magne hel 
etter mål, og den kunne bare rulles ut. 

Grovfôret kjører han ut med en van-
lig traktor som er påmontert spesial-
utstyr for å kløyve ballene og ta hånd 
om emballasjen. Kraftfôret henger over 
fôringsautomatene i en spesialbestilt 
fôringsautomat Helly Hanen tank av fi-
berduk. 

Det er tre utløp på hver tank – ett for 
hver av fôringsautomatene og ett for å 
fylle en bøtte. Disse er det to av – en 
for kyrne med drektige kviger, gjeldkuer 
og drektig kuer som snart skal kalve og Talle for kalveavdeling og fødebinger utgjør om lag 50 kvm.

På taket ble det lagt helsveiset tjærepapp og et tynt lag med filtduk. På toppen spesielle 
matter isådd med bergknapp og et tynt lag med singel.

På taket av gjødselkjelleren er det støpt en ringmur for gjødselrennene under spalte-
gulvet.
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en for ungyrene. Øremerkene er kodet 
for å porsjonere fôrmengden av biff  
intensiv. I automaten for ungdyrene 
er det montert vekt slik at vektene  
registreres automatisk. Sven Magne 
regner med at kalvene enten kan selges 
som livdyr eller til slakt innen at de pas-
serer året.

Skadsem er godt fornøyd med de fag-
folkene som har hjulpet ham. I tillegg til 
de som har hatt med selve byggingen 
å gjøre, har han hatt god kontakt med 
konsulent Guro Hansen i Fatland Jæren 
økonomi og løsninger – tillegg til det lo-
kale landbrukskontor.

Det som Sven Magne er skuffet med 
er Innovasjon Norge. – Helt fra første 
kontakt med dem, har jeg tolket de 
slik at ammeku er ikke velkommen på 
Jæren. Til tross for at de lokale land-
bruksmyndigheter har vært positiv, har 
de avslått enhver økonomisk støtte og 
finansiering. I førstehåndskontakten 
anmerket de at beitearealet mitt var for 
knapt. En anke ,med dokumentasjon fra 
forsøksringen vedrørende beitene og 
dokumentasjon fra banken om gårdens 
økonomiske stilling,  til Innovasjon Norge 
sentralt hjalp ikke.

Bygget er på 520 kvm innvendig målt, 
og har kostet 3,5 mill. kroner som han 
har måttet finansiere selv.

Gården har et totalareal på 70 da; ca. 65 
da av dette er fylldyrka. 

- Jeg leier 70 da dyrket mark til produk-
sjon av rundballer, og disponerer 160 da 
på den gamle gården.

Skadsem satser på å ha ca. 30 mordyr 
+ påsett etter hvert. Avlsbesetning be-
står av kun Full French dyr, og det blir 
benyttet 100 % semin.

Fra liggebåsavdelingen.

Sven Magne benytter utelukkende semin 
på sin FF-besetning.



29LimousinNytt  3|2015

Kraftfôret henger over fôringsautomatene i en spesialbestilt fôringsautomat Helly Hanen tank av fiberduk.

Spennbetongelementene heises på plass, og skråtaket tar form.



Limousineffekter
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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www.felleskjopet.no

Passer sammen med middels 
grovfôr (0,80-0,90 FEm/kg TS). 

Kan brukes til alle raser og gir 
en god proteindekning frem 
mot slakting.

Mengde: opptil 5-6 kg per dag

Biff

Brukes der oksene fôres 
med svært godt grovfôr 
(>0,9 FEm/kg TS). 

Mest aktuell til tidlig slakte-
modne raser som Hereford, 
Aberdeen Angus og NRF. 

Mengde: 1-3 kg per dag 
    (dekker mineralbehovet ved   
     1,5 kg/dag)

Biff Kompakt

Fiberrik blanding som passer 
når det er lite tilgang på grov-
fôr eller seint høsta grovfôr 
der det kreves høge kraftfôr-
mengder. 

Passer spesielt godt til seint 
slaktemodne raser og NRF. 

Mengde: 5-8 kg per dag

Biff Intensiv

I Felleskjøpets sortiment til okser fi nner du gode 
kraftfôrblandinger tilpasset ditt driftsopplegg.

Alle kraftfôrblandinger til okser har et høgt innhold av mineraler 
tilpasset behovet til dyr i vekst.
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Returadresse:
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

Jo mere
vi

er sammen

Alle husdyrprodusenter er små aktører i det store markedet.
Men alle er sterkere når vi opptrer sammen.

Nortura er det eneste landsomfattende slakteriet i Norge
som eies av medlemmene. Vi er bøndenes egen bedrft.

Vårt formål er å sikre avsetning av norsk
kjøtt og egg og skape verdier for eierne. 
Se medlem.nortura.no

Skann koden til venstre og les intervjuet
med styreleder Sveinung Svebestad på
Norturas medlemssider.
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