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LIMMOauksjonene
må videreføres
I skrivende stund er Limmo15 såvidt
avviklet. Jeg kunne desverre ikke
være med selv i år, men overvar auksjonen på Live streaming, noe som
fungerte meget bra. Resten av styret
og avlsutvalg med Tore Nilsen i spissen gjorde en solid innsats, og sørget
for at arrangementet gikk knirkefritt
og ble en festforestilling for de besøkende på Agroteknikk. Mange gode
dyr ble solgt til gode priser, og Kvæken lagde som vanlig liv og munter
stemning.
Dette er femte året på rad at Limmo auksjonen avholdes, og årets auksjon er vel
den hittil mest krevende og viktigste da
den nådde ekstra mange i og med at den
ble avholdt på Agroteknikk. Vi ble sett og
hørt av mange, og derfor var det ekstra
viktig for oss at denne auksjonen ble proft
gjennomført. At den ble en suksess både
for oss og Agroteknikk bekreftes også ved
at Agroteknikk ønsket oss velkommen tilbake neste gang Agroteknikk arrangeres.
Vi vil rette en stor takk til Agroteknikk og
de andre samarbeidspartnerne som gjorde
årets auksjon mulig, - uten dere hadde vi
ikke fått det til!
Limmo auksjonene har aldri gitt noe økonomiske overskudd. De har stort sett gått
i null. Men de er veldig viktige for å skape
liv og røre rundt rasen spesielt og ammeku
generelt. Det er et krevende arrangement
med forholdsvis stor økonomisk risiko og
mye arbeid for styret og avlsutvalg da den
spesialtilpasses til et nytt sted hvert år.
Men nettopp denne auksjonen er en av de
tingene som er med på å gjøre oss i Limousinmiljøet spesielle. Det bare er vi som
klarer å avholde en årlig kjøttfeauksjon hvis
en ser bort i fra Staur auksjonen, som rent
teknisk er mye enklere å avholde da den er
på samme sted hvert år. Så dette er noe
vi alle kan være stolte av og må fortsette
med; vi blir sett og lagt merke til på en positiv måte gjennom dette arrangementet.
Det skaper liv og engasjement rundt Limousinen og ammeku generelt, og det trengs
for å rekruttere flere kjøttfebønder. Og skal
en klare å øke mordyr tallet, så er det positivitet og optimisme som gjelder! Å være
passiv og negativ kan andre ta seg av.

Av: Hans Olav Holann,
styreleder i Norsk Limousin

Staurtesten

Årets testrunde på Staur er godt i gang,
og det ser ut til at teknikken fungerer bra.
Limousin har også i år en meget solid årgang med testkandidater som har funnet
seg godt til rette på Stasjonen, og vokser
godt. Det blir spennende å følge disse
gjennom testen og se sluttresultatet. Det
eneste skåret i gleden er Kvebergs Knallert som sansynligvis falt i trappa til fôringsplassen og ødela kneet såpass stygt
at den etter mislykkede forsøk på behandling måtte avlives. Dette er meget beklagelig både for raselaget og oppdretter, men
desverre noe vi ikke kan gardere oss mot.

Høylydt brumming

I Limousinmiljøet er det mange sterke personligheter og meninger, noe som skaper
engasjement, liv og et levende miljø. Men
det er alltid noen som brummer høyere en
andre. En av disse hevder nå på sin hjemmeside at Norsk Limousin konsentrerer
seg mer og mer om kryssningsavl og ikke
raseavl. Og antyder at vi ikke lengre er et
raselag. Dette er såpass drøye påstander
at jeg føler at det ikke kan stå uimotsagt,
selv om jeg skjønner at dette nok som vanlig er et forsøk på splitt og hersk teknikk for
å få fram sitt eget synspunkt.
Alle har selvsagt rett til å mene hva de vil,
og ulike meninger og diskusjoner er sunt,
men når en velger å prate om og ikke til
laget så har en liksom lagt lista selv og det
er et nivå vi egentlig ikke ønsker å synke
til. Bortsett fra vedkommende selv så tror
jeg vel ikke det er mange som ønsker seg
tilbake til tiden da LimousinNytt ble omtalt
som Nordkorea nytt, og jeg ønsker heller
ikke å bidra til dette.
Men jeg føler det er riktig å komme med
noen kommentarer til påstandene som er
fremsatt. Norsk Limousin driver all avl utifra
vedtatt avlsplan som vedkommende selv
var med å vedta. Vi driver avl både på Full
french linjer og kolla linjer akkurat som avlsplanen tilsier. Vi importerer de beste genene Frankrike og andre europeiske land
kan tilby av limousin, og bruker disse aktivt
i vår egen nasjonale avl, - og det kommer
vi til å fortsette med. Markedet etterspør
kolla dyr gjerne i kombinasjon med lettkalver genetikk. Og da må vi tilby dette. Dette

synes vi at vi har lyktes godt med, og det
er nok også mye av grunnen til at semin
salget er så godt. Vi hverken kan eller vil
oppfordre til å bruke utelukkende Fransk
FF semin bare fordi enkelte i miljøet synes
at dette gir høyere status, da gjør vi oss
selv en bjørnetjeneste som vil ramme seminsalget og dermed raselaget hardt.

Stolt av tilbudene

Jeg synes heller at vi skal være stolt av at
vi klarer å tilby gode gener av både FF og
kolla linjer slik at vi kan tilby det de fleste
vil ha og ikke det som enkelte mener gir
høyere status, for det er nå en gang slik
at raselaget skal ta vare på flere interesser
samtidig. Ikke bare det noen få mener er
det eneste riktige. I denne sammenhengen er det vel også verdt å ta med seg hva
sjefsteknikkeren for Evolution International
som plukker ut testoksene I Frankrike, Pierre Roy ga uttrykk for etter sitt besøk hos
avlere og teststasjonen på Staur i vår. Han
var meget fornøyd med det han så, og
mente vi avlet på riktig type dyr. Dette besøket resulterte også som kjent i eksport
av Jovial av Utgardstrøen som er en norsk
homozygot kolla okse som er så god at
den eksporteres tilbake til Frankrike.
Vi skal selvsagt ikke bruke dette som ei sovepute og tro at vi er best og ikke har noe
å lære, men Jeg synes det sier mye om
hvor langt vi har kommet med kolla avlen.
Hvis en i tillegg tar med at det i 2014 var
kolla okser som ble testvinner og nummer
2 på Staur, der de er målt mot de beste
tilgjengelige FF genene fra Frankrike. Og
en også ser på seminstatistikken som viser
at det er 2 kolla okser som selger mest
semin, så tror jeg vi kan være ganske fornøyd med retningen på Norsk Limousin
avl. For å tro at vi skal slå Franskmennene
på FF avl blir vel egentlig ganske latterlig
hvis en sammenligner antall mordyr av
rasen, som i Norge er ca 7.000 mot ca
1.000.000 i Frankrike.
Men vi jobber selvsagt stadig videre både
med FF og kolla av, og prøver stadig å bli
bedre og å hele tiden kunne tilby de beste
og nyeste genene fra begge grupper. Her
blir ingen fremmedgjort eller tilsidesatt, og
vi gjør det vi kan for å ivareta alles interesser. Vårt mål er å hele tiden gjøre vårt beste
for å kunne tilby det som er interesant for
markedet samtidig som vi ivaretar vår egen
avlsplan, og da vil det alltid være slik at
ikke alle alltid er fornøyde. Men så lenge
de fleste er fornøyd, så får brumlebassene
bare brumle, - det vil de alltid gjøre!
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Prisrekord for utmerket
avlsarbeid til Lars Henden
Historien til Norsk Limousin fikk
et nytt kapitel under livdyrauksjonen på årets Agroteknikk: Rekordpriser. Høyest rager prisen
for Juanita av Henda. Budrunden
ble klubbet på 110.000 kroner. Årsaken til denne rekordprisen er at
Juanita en den første kviga som
er dokumentert homozygot kolla,
og gir garantert bare kolla kalver. Ved å bruke homozygot kolla
semin, vil også alle kalver bli homozygot kolla.
				
Av: Jan Otto Veiseth

Det er all grunn til å gratulere avler og
selger med den høye prisen. Men det
er større grunn til å gratulere Lars med
at det nitidige avlsarbeidet som ligger
bak. Beviset på at kvalitet i avlen lønner seg, hentet han på auksjonen under
landbruksmessa Agroteknikk den 29.
november 2015. Klappsalvene som
fulgte etter at klubba falt, varmet både
Lars Henden og Avlsutvalget og Styret i
Norsk Limousin.
Halsa-bonden Lars Henden preges ikke
av store fakter. Men er ikke noen novise i avlssammenheng. Han hadde en
kvige til på auksjonen, Janita av Henda.
Under fjorårets auksjon oppnådde han
kr. 52.000 for kua 489 av Henda som
også må anses som en topp-pris. Gratulere, Lars.

Nytt, godt hjem

De som fikk tilslaget og tok med seg
Juanita heim var Elin og Halvor A. Øiestad fra Rykene. Og det vil nok ikke
forbause noen at de kan tjene inn investeringen på sikt. Juanita går drektig med
avkom etter den tyske homzygote oksen
Ludwig PP, og jeg regner med at Øiestad-paret går svanger med planer for
hvordan de best kan utnytte nyanskaffelsen i sin avl – uansett hvilket kjønn som
kommer i begynnelsen av mai neste år.
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Limousindyra vakte ikke bare oppsikt blant nysgjerrige kjøpelystne.

Interessen for budgivningen på rekordkviga var følbar intens.

For paret fra det blide Sørland er heller ingen noviser i avlssammenheng på
Limousin. Under auksjonen på Staur i
2014 oppnådde de topp-pris på seminoksen Isle ET av Øiestad. Fra denne
embryooksen er det solgt godt med
semin hittil i år. De har hatt testokse på
Staur tidligere. Juanita ble ikke alene på
turen nedover til Rykene. Tre andre mordyr ble med på lasset, og ble loset inn i
det nybygde fjøset til familien Øiestad.

Det ble oppnådd nok en rekordpris
under årets auksjon. Den unge oksen
Jacob av Udlaland gikk under hammeren for 73.000 kroner – tusenlappen over
fjorårets rekordokse, eliteoksen Elvis av
Kauserud. Eier og avler Roy Engelsvoll til
den homzygot kolla oksen, har benyttet
oksen på 21 mordyr, og alle er konstatert drektige. Selv om Jacob er ung, så
overtar kjøper Lars Ola Amundsen en
okse med solid jobberfaring og dermed
gode inntjeningsmuligheter.

Tre som bidro stekt til et prikkfritt arrangement. Fra venstre Bjørn Østebrød, Lars Tomas Sletten Kapelrud og Roy Engelsvoll.

Prikkfritt arrangement

Arrangementet LIMMO 15 vil også skrive
seg inn i limousinhistorien som ett av de
mest vellykkede. Både ildsjelene i Norsk
Limousin og fra sponsorene la ned et
enormt arbeid for å få det praktiske til
å gli så smertefritt som mulig. Og det
gjorde det; alt fra inn- og uttransport,
oppstalling og stell av dyrene – og ikke
minst logistikken inn og ut av auksjonsringen. Dyrene oppførte seg eksemplarisk – ikke minst takket være rolig og
kyndig opptreden av driverne.
Utroper Håkon Marius Kvæken og
fagansvarlige Kristian Hovde gjorde
som sedvanlig en god jobb med både
saklig informasjon om dyrene og skape
den gode stemningen blant budgiverne.
Både budgiverne og de flere hundre
skuelystne ble revet med og applauderte villig underveis og når hammeren
falt. Godt jobba, folkens!

Den unge oksen Jacob av Udlaland gikk under hammeren for 73.000 kroner.
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Intressante auksjonsdyr diskuteres av Arnold Sundby og Terje Ouff (bakerst).

Limmo 15 resultater
Navn

Eier

Kjøper

Kategori

Lot 1

trukket

Lot 2

Matea P av Utgårdstrøen

Bjørn Åsen

37 000 Lars Tomas Sletten Kapelrud

Drektig kvige

Lot 3

Janita av Henda

Lars Henden

29 000 Magne Knapstad

Ung Kvige

Lot 4

Panorama av Eide

Gunhild Sæteråsen

43 000 Halvor Øiestad

Drektig ku

Lot 5

827 av Susort

Torleif Susort

33 000 Lars Ola Amundsen

Drektig ku

Lot 6

Kari Traa av Skutle

Hans Ove Øvsthus

43 000 Raymond Unneland

Drektig kvige

Lot 7

Amarulla av Flatmo

Aud og Martin Sandnes

39 000 Halvor Øiestad

Drektig ku

Lot 8

Kompis av Søstuen

Gunhild Sæteråsen

35 000 Brian Gjermestad

Oksekalv

Lot 9

Charm P av Utgardstrøen

Bjørn Åsen

38 000 Magne Knapstad

Drektig kvige

Lot 10 Nr 236

Joakim Lange

27 000 Sigrid Lillebråten

Ung Kvige

Lot 11 Vossajenta av Skutle

Hans Ove Øvsthus

39 000 Lars Tomas Sletten Kapelrud

Drektig kvige

Lot 12 Nordica av Søstuen

Gunhild Sæteråsen

28 000 Arne Bilden

Kvigekalv

Lot 13 Parisienne av Eide

Ola Jørn Tilrem

43 000 Erlend Moberg

Drektig ku

Lot 14 Jakob av Udlaland

Roy Engelsvoll

73 000 Lars Ola Amundsen

Ung okse

Lot 15 Isadora av Flatmo

Aud og Martin Sandnes

47 000 Halvor Øiestad

Drektig kvige

Lot 16 9044 av Nilsen

Tore Nilsen

37 000 Morten Bøe

Drektig ku

Lot 17 Grisen av Hovde

Kristian Hovde

38 000 Lars Henden

Drektig ku

Lot 18 Nr 695 med kalv

Aud og Martin Sandnes

67 000 Anita Lundby

Drektig ku m. kalv

Lot 19 Kanon av Skutle

Hans Ove Øvsthus

33 000 Terje Ouff og Anton Sundby

Oksekalv

Lot 20 Juanita av Henda

Lars Henden

Lot 21 979 av Susort

Torleif Susort

36 000 Hanne Marie Rud

Drektig kvige

Lot 22 Evita P av Utgårdstrøen

Elisabeth Åsen

39 000 Stein Bentstuen

Drektig ku

Lot 23 Pandora av Søstuen

Gunhild Sæteråsen

29000

Sum
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110 000 Halvor Øiestad

943 000

Stig Olav Forseth
og Kristian Almås

Drektig kvige

Kvigekalv

Nytt medlem

Utvikler krysnings
besetningen tålmodig
steg for steg
Mange av de nye medlemmene -En oksekalv etter Dentatus av Dovre er
som melder seg inn i Norsk Limo- den fineste kalven jeg noen gang har fått.
Det var med tungt hjerte jeg solgte den
usin, gjør det som et hjelpemiddel som fôringsokse, sier bonden på Drolfor å søke nye muligheter for drifta sum Gård. Han har også kjøpt semin fra
på gården Så også med Viker- og med vinterimporten 2014 og fra høssund-bonden Truls Ødegård. Etter timporten nå i år. De gode erfaringene
med krysningskvigene etter Hidalgo og
å ha prøvd ut flere raser, søker Polled Sheriff gjør at han ser optimistisk
han muligheten for å satse mer på å satse på Limousin i framtiden.
bevisst på limousin. Og han har allerede prøvd ut rasens muligheter. Opprinnelig melkebruk
Gård i Vikersund har vært i faTruls har over tid satset på bruk av Drolsum
miliens eie siden 1937 med melk som
både norsk og utenlandsk semin gårdens hovedproduksjon. Truls er den
fjerde driveren av gården. Han overtok
med hell.
besetningen i 2008, og etter planen skal
				
Av: Jan Otto Veiseth

han kjøpe gården når tiden er moden for
det. Melkekvoten på 60 tonn fant faren,

Bjørn E. Ødegård, ut var for knapp til å
gi en anstendig inntekt, og startet i 1995
med å inseminere med kjøttfe på de
kyrne som skulle rangeres ut.
Ved nyttår i år 2000 sluttet han helt med
melk, og begynte for alvor med krysningsbesetning på kjøttfe. Melkefjøset
ble fort for lite, og faren bygde et tallefjøs i 2004. I dag benyttes i hovedsak to
tallefjøs på til sammen 600 kvm – ett for
kyrne med kalv; det andre for kvigene.
Ammekufjøset ble bygd i 2011. Melkefjøset fra 1952, gjør fortsatt nytten som
sjukefjøs.
-Jeg er inne i en prosess med å vurdere
hvordan jeg vil satse. Jeg har tro på å
satse på kjøttfe slik markedet ser ut i

Hidalgo-dattera følger eier Truls Ødegård som en hund.
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Kufjøset er i ferd med å få kalvingsbinger, og er forberedt slik at det med enkelhet kan utvides, forteller Truls Ødegård.

Denne ungkua er krysning av nrf/limousin, datter av 72094 Fido av Steinvik. Ei god bruksku med godt lynne, gode bein og mye
melk.
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dag – og i flere år framover, framholder
Truls som er innstilt på å utvikle driften
på gården steg for steg. – Lønnsomheten i landbruket innbyr ikke til det store
sjansespillet.

Krysningsbesetning

-I dag har jeg en besetning på rundt 50
mordyr som er en blanding av mange
raser. Jeg har de par siste årene satset mer bevisst på å bruke semin av
Simmental og Limousin. Jeg har et
overordna mål om å klare meg uten
gårdsokse, og har inseminert hele besetningen siden 2012. Simmental brukes på grunn av melkeegenskapene.
Men jeg begynner å få mer og mer
positive erfaringer med Limousin. Det
ikke minst på grunn av de livskraftige
kalvene som spretter opp og dier med
det samme de er kommet ut av mora.
Og når jeg ser den gode tilveksten og
de høye slaktevektene og klassifiseringene, bidrar det til å styrke meg i troen
på Limousin.
Ødegård mener det beror mye på røkteren hvordan lynnet på dyra utvikler seg.
Limousin har et utpreget flokkinstinkt,
og bør håndteres med det som en fordel. Dyra blir håndtert regelmessig ved
veiing, og de er godt vant til mjølbøtta.
Han benytter mineralnæring i fôringen,
og mener at det har mye å si for brunsten. Det er flere faktorer for å lykkes
med semin. Dyra må være i energi, og
mineralbalanse, røkteren må finne riktig
insemineringstidspunkt, inseminøren må
være på plass til riktig tid. Han benytter
anledningen til å rose veterinærene for

deres dyktighet, og for deres fleksibilitet,
som er avgjørende for å lykkes.
Han legger til at han er veldig bevisst
på å sjalte ut uegnede mordyr like etter
kalving – enten det måtte skyldes lynne
eller andre egenskaper. Han finner da
fram til ei annen ku som ammehjelp for
kalven.

Roser Avlsutvalget

Truls Ødegård er godt fornøyd arbeidet
til Avlsutvalget i Norsk Limousin utfører. Han understreker spesielt utvalgets
vektlegging av moregenskaper inklusive
melkeegenskapene. – Ei mor uten nok
melk er ingenting verdt, sier Truls.
Ødegård har spredt kalvingene ut over
året. – Det henger nok igjen fra melketiden da det var om å gjøre å ha produksjon hele året, sier han. Han selger
oksekalvene etter fravenning til en
bonde som han har avtale med. Pr. i dag
har han 9 limousin hundyr med fra 50 til
85 % renhet. Dette tallet skal økes i løpet
av de 2 – 3 neste årene. Limousinseminen bruker han på kvigene og noen få
andre mordyr.
I år har Truls gjort forsøk med helgrøde
– blandingen er av gulmodnet bygg og
gjenlegg. Spesielt ungdyra ser ut til å ha
god appetitt på fôret. Han går og venter
på resultatet av fôrprøvene.

Krever langsiktighet

Men han mangler ikke visjoner. Det hårete målet hans er å få inn en kandidat
på Staur. Og han er smertelig klar over
at det er et stykke fram dit i og med at
han har valgt å krysse seg opp framfor å
gå til innkjøp av mordyr. Men ved at han
benytter semin fra de beste oksene, så
er han godt i gang med å legge grunnlaget for å lykkes i sin målsetting. – Jeg
anser det som viktig å sette seg ambisiøse mål. Det skrur opp forventingene
til meg selv, sier den optimistiske Drolsum-bonden.
Han har planer med å organisere driften
i de to fjøsene for å bedre logistikken og
gjøre det enklere fôre dyrene mer tilpasset hvor i vekstsyklusen de er. Akkurat
nå er nye kalvingsbinger under arbeid.
I drifta inngår flere bruk. Faren hans
kjøpte i sin tid en nabogård til familiebruket. Totalt rår han over 750 da dyrkamark hvorav 350 da er leid. 350 da gras,
400 da brukes til korn. Truls er i ferd med
å rydde 50 da nytt beite som han regner
med å ta i bruk for fullt i 2017. Kuene
og kalvene går på beiter rundt fjøset
på sommeren, mens kvigene beiter på
den innkjøpte gården. Med lettgrinder
og fanghekk går det greit å inseminere
kvigene på beite.
Den 30-års gamle bonden på Drolsum
er leder i Modum Bondelag – og deltar i
skrivende stund på Biffakademiet.

Truls Ødegård mener det er viktig å
være langsiktig i kjøttfeproduksjonen.

Prioriterte fedre til
Staur 2017/18
Avlsutvalget har satt opp hvilke okser de ønsker
skal prioriteres ved uttak av kandidater til Staur
i 2017-2018:
1. Prioritet.

Gino av Kittelsrud FF
Jovial PP av Utegårdstrøen
Ibiza PP
Engkjaer Get IT FF
Edakkya FF
Favars FF

2. Prioritet

Fabian av Gorseth
Jost PP
Frison PP
Fenrir FF
Rembold PP
Andre int. innenlandske eller utenlandske semin okser
med gode avlsverdier og int. genetikk.
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Seminimport
vinteren 2016
Det er klart for vinterimport for Limousin. Det er
plukket ut 8 okser til vinterimport i 2016. To er nye i
forhold til de som var med på høstimporten.

Bestilling kan skje via Tyrs hjemmesider senest 4. januar 2016.
Følg også med på Norsk Limousins hjemmesider for eventuelt
endringer.

Har ikke sikkerhet tall bak indeksene, men indeksene tyder på
at Frisson Pp er en tilvekst okse som preger sine avkom med
stor ramme, god lengde og høyde. Sannsynligvis også med
gode fødselsegenskaper i døtrene.
Faren Tigris er en meget god okse, som er kjent for å gi
middels store kalver i fødsel, god tilvekst og mye muskel på
avkom. Tigris har meget høy avvenningsindeks i Frankrike.
Moren Colombe, oppgis å prege sine avkom med god lengde
og størrelse. Morfar Vigny-B er ikke brukt i Norge.

Jost Pp.

Hetrozygot kolla ungokse fra KBS.Genetic. Har ikke avlsverdier, men er beskrevet til å gi små kalver og lette kalvinger ved
fødsel. Ny genetikk i Norge.
Bilder av oksen, viser at den er meget kompakt og kjøttsatt,
med liten ramme og fin topplinje.
Faren Jasper Pp er ukjent i Norge, men farfar Jeasonnet er en
fransk toppokse som har vært brukt for noen år tilbake. Morfar
Cognos Pp er også ukjent i Norge.
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

Frisson Pp.

Hetrozygot kolla ungokse. Tigris sønn. Lite brukt genetikk i
Norge. Har avlsverdier på fødsel, tilvekst, kjøttfylde, skjelett og
sterk avvenningsindeks.

10
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95

Fruktbarhet

90

Kropp

105

Muskler

117

Lemmer

95

* 107 i Danmark er bedre enn snittet.

16%
14%

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.

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.

Rembold PP
Far

Roland P

Mf

Hergen P

Edakkya

Tysk homozygot kolla okse.

Far

Alex

Ny genetikk i Norge.

Mf

Urgel MN

Rembold PP har ikke sikre avlsverdier i Tyskland, men foreløpige tall viser:

FF okse fra Frankrike.
Ny genetikk i Norge.

Tilvekst ++
Eksteriør

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

Lengde

++

Hoftebredde

+

Tilvekst døtre 18 mnd

102

Beintykkelse

++

Muskel døtre 18 mnd

95

Skjelett døtre 18 mnd

100

Fertilitet

120

Fødselsevne

106

Avveninngsindeks kalver

102

Melk

110

Samlet morindeks (IVMAT)

108

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

Franske indekser i IBOVAL.
Fødsel

97

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

Ibiza PP

Tilvekst

102

Muskel

99

Far

Index PP

Skjelett

92

Mf

Salvator PS

Avvenningsindeks Iboval (ISEVR)

99

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

Pierre Roy uttaler at Edakkya passer godt til det norske avlsmålet. 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

Favars

Far

Uskudar

Far

Charmeur

Mf

Ionesco

Mf

Rubis MN

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

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

Tilvekstkanon med sterke kjøttproduksjonsegenskaper.
En såkalt Bouchéres okse. Testet oksekalver på testasjon
i Frankrike for kjøttproduksjons egenskaper.
Tilvekst

114

Tilvekst

98

Muskel

113

Muskel

115

Slakteprosent/kjøttutbytte

100

Slakteprosent/kjøttutbytte

114

Fett

108

Fett

114

Kjøttfarge

103

Kjøttfarge

92

Samlet kjøttindeks

109

Samlet kjøttindeks

104

Fødsel

95

Fødsel

111

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

Solgte doser
i høstimporten
Favars
105 doser
Fenrir
45 doser
Edakkya
110 doser
Ibiza PP
85 doser
Rembold PP
60 doser
Engkjaer Get It 45 doser
VB Ingmar
20 doser
Sum
470 doser

12

Lettkalver genetikk, med sterke kjøttproduksjonsegenskaper.
En såkalt Bouchéres okse. Testet oksekalver på testasjon
i Frankrike for kjøttproduksjons egenskaper.
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56% sikkerhet. 111 i Frankrike er bedre enn gjennomsnittet.

Kjøp og salg av livdyr
På hjemmesiden til Norsk
Limousin kan medlemmene
be om å få lagt inn info om de
ønsker å kjøpe eller selge
limousindyr. Dette er en side
som er godt besøkt – omlag
38.000 klikk - og har ledet til
handel.
I tillegg kan limousinavlere med egen
hjemmeside få lagt ut link til sin side på websiden til Norsk
Limousin. Denne undersiden er flittig besøkt – over 14.000 klikk.
For begge deler er det bare å sende e-post til redaktøren:
janoco@online.no så vil han sørge for å få lagt ut «annonsen»
på hjemmesiden.

dialecta.no Foto: Ricardofoto

Komplette
fôringslinjer
«Smart fôring» er de beste produktene på markedet
satt i system av våre dyktige fagfolk. Som kjent er riktig
fôring viktig for å oppnå best mulig resultat.

Vi utvider nå «Smart fôring» med Serigstad
Vi har i ﬂere år vært på utkikk i hele Europa etter en samarbeidspartner på kutting av grovfôr.
Den beste løsningen fant vi til slutt i Norge. Nå blir Serigstad en del av vårt konsept «Smart fôring».

www.fjossystemer.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
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Årets seminokser gjør
furore både hjemme
og utenlands
2015-årgangen av unge seminokser må kunne gis betegnelsen
«edel årgang». Ikke bare er semin
fra Jovial av Utgårdstrøen blitt eksportert til Limousinens hjemland,
Frankrike, men også til Danmark
– hvorfra noen av erkeveteranene
og foregangsmennene innen limousinmiljøet tok inn avlsmateriale
fra. (Se egen artikkel)
Seminen fra alle fire oksene er blitt godkjent for SpermVital, og er blitt gjort tilgjengelig på Sædruta fra uke 50. Det
beste uttrykket for kvaliteten på årets
ungokser finner jeg i minnet fra den
gamle Zalo-reklamen: «En liten sprut er
nok!»

Den som nå skal overta denne oksen er
Torleif Susort som fikk tilslaget for den
på kr. 92.000,- under auksjonen.
Årets kollet okse i semin er 72179
Jovial HP av Utgårdstrøen; Avler
Bjørn Aasen. Dette er den første homozygot kollet semin oksen for limousin 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.

Det er med glede vi her i LimousinNytt
bringer omtalen av seminoksene på nytt:
Årets test vinner for Limousin, var 72177
Jovna av Gorseth. Avler: John Jarle
Gorseth. Dette er en kjempeflott FF
kombinasjon mellom den norske topp
oksen Charmant 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.
Testens 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
rangtall på 111. Dette bør være en komplett FF okse for lette kalvinger, muskel,
og melk.
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Denne oksen satte prisrekord under
årets Staur-auksjon. Matheas Amb
og Helge Bjugstad fikk tilslaget på kr.
170.000, og skal snart ta den i bruk
på sine besetninger. Det er eksportert
semin fra Jovial til Frankrike og Danmark. (Egen artikkel)
72175 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
fantastiske tall på alt utenom kalving og
grovhet. 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.
Kjøper er Anders Myhre Velo som fikk
den for kr. 86.000,- på auksjonen.
72176 Junior av Steinvik er årets
fjerde semin okse. Avler: Gustav Steinvik. Junior er en meget pent sammensatt 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 Junior 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 kolossalt 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.

Den ble klubbet på kr. 88.000,- og Bjørn
Bjugstad kan overta den.

Eksport til Frankrike
og Danmark av semin
-Vi er stolte og glade over å kunne
fortelle om Limouisnoksen 72179
Jovial av Utgårdstrøen!
Vi kan fortelle at Limousinoksen 72179
Jovial av Utgårdstrøen som sto på vår
teststasjon på Staur sesongen 2014/15
nå er klar til å eksportere sine edle dråper
til Limousinrasens hjemland, Frankrike.
Dette skriver Tyr på sin hjemmeside. I
tillegg er det eksportert samme type
dråper til Danmark.
Jovial er den første homozygot kolla seminoksen for Limousin i Norge, det betyr
at han vil gi bare kolla kalver. Jovial er en
okse som har et flott eksteriør og han
er godt kjøttsatt. I tillegg har han sterke
gener for mjølk og kjøtt fra sin morfar
Mateo og mormors far, Remix. Oppdretter er Bjørn Aasen, Tynset. Jovial ble
kjøpt av Matheas Amb og Helge Bjugstad, Ringsaker. Oksen ar omtalt under
artikkelen om årets ungokser.
Representanter fra den franske samvirkeorganisasjon Evolution International
var til stede ved okseauksjon på Staur i
april, og la allerede da merke til Jovial av
Utgårdstrøen. Ved eksport til Frankrike
kreves en spesiell blodprøve – karyotyping av Robertsonian translocation.
Dette vil si at man ser på kromosomene
i celler eller i en hel organisme. I dette
tilfellet ser man på antall kromosomer og
eventuelle genfeil som kan utgjøre helsemessige ulemper. Dette er en blodtest

som gjøres av blod som ikke er mer enn
48 timer – og testen gjøres i Nederland.
Jovial sin blodprøve passerte denne
testen, og sæd er nå klar til å sendes
til franskmennene. Der vil dosene benyttes på tre kolla kviger ved teststasjonen
for Limousin som Evolution International
har. I Frankrike er det om lag 1.000.000
Limousinkyr – 153 000 av disse kyrene
eies av bønder som er med i det organiserte avlsarbeidet. De øvrige dosene
fransk mennene har bestilt er allerede
solgt til ulike produsenter i Frankrike.
At en norsk okse utpeker seg såpass
at den til og med vil bli testa ved en av
Frankrikes egne teststasjoner er utrolig
stort, og det forventes at dette vil utløse
stor nasjonal etterspørsel etter Jovials
gener.
Det er andre gangen i løpet av et drøyt
halvår at TYR eksporterer franske raser
hjem til opprinnelseslandet. I vår var det
Charolaisoksen Grieg av Dillerud som
ble eksportert. Disse eksportene er en
bekreftelse på, og en honnør til det avlsarbeidet som gjøres i Norge på kjøttfe,
skriver Tyr.

Frankrike

Pierre Roy i Evolution International besøkte auksjonen på Staur i vår. Han
opplyser til LimousinNytt at han da så
de utmerkede testresultatene til Jovial,
og de bestemte seg for å importere
semin fra denne oksen som en tilførsel

av nye gener i sitt avlsprogram. Roy sier
videre at semin fra Jovial vil bli benyttet
allerede i høst – både på kollede mordyr
og på hornet mordyr. Dette for å kunne
få 100% og 50% kollete avkom som
igjen kan krysses med andre 100% og
50% kollete avlsdyr. Semin fra Jovial kan
også bli utnyttet til produksjon av embryo.
Pierre Roy opplyser videre at Evolution
International tidligere har importert kollet
semin fra USA, Sverige (Tellus), Danmark (Rolf) og Tyskland. Han håper at
Jovial vil gi mange fine mordyr – både
kollete og med horn.

Danmark

Christian Erik Bøge opplyser til LimousinNytt at sæden etter Jovial skal brukes
1. i en stor besetning på 155 kuer,
og med avgrensning av naturarealer
2. litt i en mindre avlsbesetning, for at
få ny kolla genetikk. Kjøp av sæd fra
en annen homozygot kolla okse er blitt
forsinket
3. kanskje til embryo produksjon i en
mindre avlsbesetning
Kalvene etter Jovial vil selvfølgelig bli
vurdert og sammenlignet med avkom
etter andre okser, som blir brukt i disse
besetninger
-Jeg var med i Norge fra starten med
Limousin, og kom igjennom mange år
på besøk hos mange avlere i Norge. De
første mange år leverte jeg både sæd og
embryo til avlere i Norge, og ved derfor
at avlsgrunnlaget i de fleste tilfelle, er av
meget høy kvalitet.
De seneste år er det dessverre ikke blitt
tid til besøk i Norge, men jeg håper at
det kan lykkes igjen i nær framtid, så jeg
kan få sett Jovial, og eventuelt noen av
hans familie, før der bliver tale om ytterlige kjøp av sæd, sier Christian Erik
Bøge.

Representanter fra Evolution International var til stede ved okseauksjon på Staur i april,
og la allerede da merke til Jovial av Utgårdstrøen. Etienne Fray (tv), Pierre Roy og styreleder Hans Olav Holann.

-Dessuten har jeg 9 embryo etter en
meget god Ultrabo kvige, og kolla okse
Hercule, som kanskje kunne være aktuelt til blodfornyelse i norsk besetninger.
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Vi gjør oppmerksom
på at å sende inn
bilder til konkurransen,
innebærer at Norsk
Limousin samtidig gis
tillatelse til å benytte
bildene vederlagsfritt.
Bilder kan sendes
til e-post :
Jan Otto Veiseth
<janoco@online.no >

Foto: Charlotte Johannessen

Fotokonkurranse 2015

Norsk Limousin
inviterer alle til å delta
i årets fotokonkurranse
med Limousin som
tema. Vinneren blir
kåret når året er over.

Vi er med på
limousinlaget!
Er du?
•
•
•
•
•

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

Midt-
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Frankriketur med
både opp- og nedtur
Sommet de L’Elevage arrangeres
som vanleg i Clermont Ferrand.
Stor messe; over 1400 utstillere
med alt utstyr innen landbruk
+hest, sau og kjøttfe. Hovudrasen
på kjøttfe varier, og i år var det Limousin, som var en god grunn til
at vi var tre limousinentusiaster
som tok turen.
				
Av: Roy Engelsvoll

Men det vart en psykisk nedtur i øyeblikket når vi ei veke før messa får e-post
om at alle storfe var trukket fra arrangementet pga Blåtunge utbrudd i eit område. (Blåtunge spres av en sviknott fra
dyr til dyr.)
Vi deppa ikkje lenge, det var bare å reise,
tre kvelder og to dager går fort. Vi var
innom alle selskap som formidler gener
av limousin, og hadde eit flott gardsbesøk fredagen der driftsopplegget var ca
55 kalvinger med framfôring.

Midt-Norge Slakteri er den
største slakteribedriften som
har sin opprinnelse i MidtNorge. 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 organisasjon til fordel for bedriftene,
ansatte og bonden.

- EN bEdrift i

KoNSErNEt

Bjørn Østebrød (th) og Sven Magne Skadsem oppdateres på siste testresultater fra
høstimport-oksene av Evolution-ens Pierre Roy og hans kolleger.

Vil og nevne at første kvelden hadde vi
et måltid på byen med fire hyggelege
Limousin bønder fra Danmark. Som
en ”kuriositet” kan eg ta med at ein av
dei hadde solgt besetningen, og var
blitt pensjonist. Men han måtte jo ha
en hobby, så han kjøpte like godt en

topp-stammet kvige til 75.000 DK kroner +frakt. Den skulle insemineres og
skylles for embryo-salg.
Noe å tenke på for Limousin pensjonistar!! NB undrer meg ikkje om dei første embryoene havner i Noreg??

SpermVital
Ideen bak SpermVital-teknologien er å
forlenge livet til spermier etter inseminasjon. For å klare dette så immobiliseres
spermiene i et alginat før nedfrysing.
Denne immobiliseringen gjør at sædcellene bevarer energi og muliggjør en
gradvis frigivelse av sædceller i livmoren
over lang tid. Dette gjør at tidspunktet for
inseminasjon blir mindre kritisk i forhold
til å treffe hundyrets eggløsning og slik
sett øker man sjansene for en vellykket
befruktning.
Fordeler
• Inseminsasjonstidspunktet blir
mindre kritisk
• Brunstovervåkning blir mindre
tidskrevende

• Befruktningsgraden vil bli høyere eller
minst like høy som ved vanlig sæd.
• Antall inseminasjoner pr brunst kan
reduseres
• Antall inseminasjoner ved synkronisert
brunst kan reduseres
• Inseminasjoner i helger og på helligdager kan reduseres eller unngås helt
• Vanlig inseminasjonsutstyr kan
benyttes.
For melkeprodusenten innebærer dette
reduserte kostnader og muligheter for
økt drektighet, - begge deler grunnleggende for bedre lønnsomhet.

-Norge Slakteri AS Tlf. 74 08 37 00 www. norsk-slakt.no
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Storfesatsinga
i Rogaland
Det har vært en strukturell under- Ekstern hjelp
Resultat
dekning av storfekjøtt i Norge de Hvis det er behov for å hente inn ekstern Med slike mobiliseringsprosjekt er det
fra for eksempel et regnskapslag alltid vanskelig å legge direkte link melsiste årene og med det som ut- hjelp
eller bygningsrådgiver, så kan dette lom tiltaket og eventuelle positive regangspunkt ble Storfesatsinga i ordnes. Dette kaller vi for bonderettet sultater i markedet; det kan være at en
Rogaland startet opp i 2013. Bak rådgiving og hvert år er det kr 350 000 forbedring skulle bli til uansett. Likevel
initiativet står slakteriene Nortura, disponibel i prosjektet for å finansiere ser vi at antallet henvendelser til slakdette. Dermed blir den individuelle råd- teriene øker og at flere som har vært i
Fatland og Prima Jæren, Fylkes- givingen til bonden «gratis». Finansiering kontakt med Storfesatsinga har kommannen i Rogaland, Rogaland fyl- av prosjektet kommer fra det regionale met i gang med utbygging. I tillegg får
keskommune, Innovasjon Norge partnerskapet i Rogaland (Fylkesman- vi mange positive tilbakemeldinger fra
og faglaget Tyr. Målgruppa for nen, fylkeskommune og Innovasjon bøndene som mener at satsinga er god;
Norge) I tillegg legger slakteriene en be- det i seg selv, mener vi, er verdt innsatsatsinga er alle som driver eller vil tydelig egeninnsats i prosjektet.
sen og virkemiddelbruken.
drive med storfekjøtt og som ønsker hjelp med å satse på denne De aller fleste henvendelser til slakterikontaktene gjelder utarbeiding av driftsproduksjonen.
				
Av: Aart van Zanten Magnussen
næringsutvikling, Fylkesmannen
i Rogaland Landbruksavdelinga

Tanken bak prosjektet er at kunnskapsformidling til (potensielle) storfeprodusenter kan gi bedre produksjonsforhold
som igjen kan føre til økt leveranse av
storfekjøtt til slakteriene.
Sentralt i prosjektet er slakteriene som
fungerer som et bindeledd mellom produsenten og den som kan tilby hjelp.
Hvert slakteri har en person som bonden kan ta direkte kontakt med for å få
hjelp.

planer og byggetegninger, men bønder
kan selvfølgelig få hjelp med en rekke
andre (driftsrelaterte) tema også.
I tillegg til bonderettet rådgiving har prosjektet arrangert en rekke samlinger de
siste årene. Det begynte med grillkvelder
hos bønder rundt omkring i fylket for å
gjøre satsinga mer kjent og da inviterte vi
bredt. Etterpå ble det arrangert informasjonskvelder med spesifikke tema som
økonomi i storfehold, driftsbygninger og
kalvestell. På disse informasjonskvelder
har vi en foredragsholder som holder en
presentasjon og vi setter av god tid til
diskusjon og spørsmål. Vi har vært i alle
regionene i Rogaland og tilbakemeldingene har vært veldig gode.

Aart van Zanten Magnussen: -Antallet
henvendelser til slakteriene øker, og flere
som har vært i kontakt med Storfesatsinga har kommet i gang med utbygging.
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Det er store muligheter for at prosjektet
Storfe i Rogaland vil gi flere limousiner.
(Foto: Guro Hansen)

Kjøttfe i Rogaland
synes å dra nytte
av prosjektet
Landbruksmyndighetene og markedsaktørene i Rogaland var blant
de aller første som tok opp hansken fra LMDs Ekspertgruppe
oppfordring: sett i gang tiltak for å
øke storfekjøttproduksjonen. Ekspertgruppa la fram sine anbefalinger vinteren 2013, og på høsten
samme året inviterte den etablerte
prosjektgruppa i Rogaland til grilldager for interesserte bønder hvor
det ble orientert om ulike tiltak og
muligheter.
Og de mest interesserte kunne sette seg
opp på ei liste som er blitt flittig benyttet
etterpå til kontakt og oppfølging av tiltak. Det opplyser Produsentrådgiver hos
Fatland Jæren, Guro Hansen. Ett av de
starttiltakene var å arrangere fagmøter
rundt omkring i fylket. Til disse møtene
ble det innkalt ulike fagfolk som kunne gi
råd om hvordan de interesserte kunne
komme videre med sine tanker og ideer.

Guro Hansen opplyser at det har vært
en etter måten stor interesse for å satse
– spesielt på kjøttfe. Det er mange som
har meldt sin interesse for å bygge ut
– både av produsenter som allerede
har en besetning fra før, og de som ville
satse på ny produksjon på kjøttfe.

2015; kvigekalvene fra våren og resten
av 2015 beholdes i avlen; oksene fra
samme kullene slaktes utover 2016.
-Vi kan registrere at antall kjøttfe mordyr
øker, men vi må vente med å se noen
økning av slaktetilførslene, avslutter
Guro Hansen i Fatland Jæren.

-Det er der vi i slakteriene har kommet
inn i bildet. Vi har fått tilført offentlige
midler som produsentene har kunnet
benytte seg av til rådgivning. Det er
betydelige kostnader forbundet med å
utarbeide og sende søknader om både
byggetillatelse, og ikke minst til å utarbeide driftsplan for bruket til bruk for
søknad til Innovasjon Norge. Rådgivningen vi yter fra slakteriene er gratis, så
prosjektmidlene er blitt benyttet til eksterne rådgivere, sier Guro Hansen.
-I en så langsiktig produksjon som ammekuproduksjonen er, tar det tid før
resultatene blir synlige. I beste fall kan
en legge følgende tidshorisont: Starter
planleggingen senhøstes 2013; nødvendige søknader vinteren 2014; byggestart
høsten 2014; bygget ferdig sommeren

Produsentrådgiver hos Fatland Jæren,
Guro Hansen, har merket stor interesse
for å satse på produksjon av kjøttfe.
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Nesten 1.000 doser
fra Intègre P av Hvam
Nesten 1.000 doser er solgt fra Intègre av Hvam ved
inngangen til november. Hvam-oksen er fra seminoksene i 2014-årgangen. De tre oksene som følger
på de neste plassene, er fra samme årgangen – som
da ble betraktet som tidenes beste limousinårgang.
Det er et bevis på at Avlsutvalget har funnet fram til
gener som faller i smak hos både medlemmene og
storfemiljøet for øvrig. Det viser samtidig en bevissthet fra avlerne om nødvendigheten av fornyelse med
gode gener.

Toppoksene:
Intègre av Hvam

958

Ibiza P av Hovde

754

Isle ET av Øiestad

652

Indigo av Viersdalen

601

72150 Intègre P av Hvam med oppdretter Hvam vgs. v/Eli Cora Myrseth ble årets test vinner av limousin i 2014. Dette er meget lang
okse, med riktig kjøttproporsjoner i alle deler. Meget gode bein og klauver, og totalt 86 i poeng på bein. Med 8,63 i ryggmuskel. 1838
gram i daglig tilvekst. Testens høyeste totalt sum på muskel med 89, en helhet på 9, og et totalt rangtall på 117, er dette den flotteste
limousin oksen vi noen gang har hatt i Norge. Med den Tyske kollet allrounder oksen Tigris til far, og lettkalver Ido som morfar, har
Intègre en avstamning, og et testresultat som bør gjør han attraktiv i hele Europa. Salgspris: Kr 105.000.
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72143

Polled Sheriff

72145

Chatelain

1

72146

Claudius PP

6

Ulysses Av Steinvik

1

72147

Index PP

4

72034

Advald Av Dovre

8

72149

Dieunordic

72046

Bjarne Av Schjøll

23

72150

Intègre av Hvam

958

72057

Charmant av Dovre

119

72151

Ibiza P av Hovde

754

72058

Colin av Schjøll

1

72152

Isle ET av Øiestad

652

72059

Carl av Rendum

4

72153

Indigo av Viersdalen

601

72065

Dentatus av Dovre

208

72155

Damona

36

72066

David av Schjøll

1

72156

Dixdeder

32

72072

Even Tyr av Dovre

215

72157

Gundark po

94

72073

Elvis av Kauserud

10

72158

CN Rex PP

80

72074

Estin av Dovre

1

72159

Ludwig PP

84

72091

Farmann av Dovre

518

72160

Posthaven P Zansibar

48

72092

Fernando av Wandsvik

153

72161

Akkedal Hero PP

24

72093

Fabian av Gorseth

126

72162

Østergaard Flamme

55

72094

Fido av Steinvik

12

72164

Greensons Howlett

47

72106

Bavardage

6

72166

Euphrate

15

72117

Grim av Dovre

8

72167

Day

72118

Gerhard av Gautestad

5

72168

Ecila

5

72119

Gubben av Hvam

24

72169

Favars

5

72120

Gino av Kittelsrud

12

72170

Horn

5

72125

Cameos

20

72171

Efee

5

72128

Hurman av Sortedal

98

72172

Dahair

5

72129

Hilmar P av Hvam

122

72173

Ewek

5

72130

Harald Rex ET av Hovde

136

72174

Lowerffrydd Empire

72131

Hilberg P av Hvam

102

72133

Engkjær Get It

Okse

Navn

09232

Pan Av Gamkinn

72015

Antall
hittil i år

3
35

58

198

10
5 766

8
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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

Hel dress

650,Kun jakke kr 450,Kun bukse kr 350,-

Vindjakke

500,-

Pin

Krus

150,-

50,-

T-skjorte

100,-

Topplue

150,Caps

Nøkkelring

60,22

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

I Felleskjøpets sortiment til okser finner du gode
kraftfôrblandinger tilpasset ditt driftsopplegg.
Alle kraftfôrblandinger til okser har et høgt innhold av mineraler
tilpasset behovet til dyr i vekst.

Biff

Biff Kompakt

Biff Intensiv

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

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

Fiberrik blanding som passer
når det er lite tilgang på grovfôr eller seint høsta grovfôr
der det kreves høge kraftfôrmengder.

Kan brukes til alle raser og gir
en god proteindekning frem
mot slakting.
Mengde: opptil 5-6 kg per dag

Mest aktuell til tidlig slaktemodne raser som Hereford,
Aberdeen Angus og NRF.
Mengde: 1-3 kg per dag
(dekker mineralbehovet ved
1,5 kg/dag)

Passer spesielt godt til seint
slaktemodne raser og NRF.
Mengde: 5-8 kg per dag

www.felleskjopet.no
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Jo mere
vi
er Jo
sammen
mere
Jo mere
vi
vi
er sammen
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
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
Alle
husdyrprodusenter
er små aktører i det
store markedet.
som
eies
av
medlemmene.
Vi
er
bøndenes
egen
bedrft.
Men alle er sterkere når vi opptrer sammen.
Vårt
formål
sikre avsetning
av norsk slakteriet i Norge
Nortura
er er
detå eneste
landsomfattende
kjøtt og egg og skape verdier for eierne.

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

