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Vossingene Ingrid Skutle og Hans Ove Øvsthus har prøvd skylling og innsett av fersk 
embryo på egne dyr. Tilslaget tegner godt. Så langt viser 7 av 9 resipienter gode tegn. 
Men paret på Skutle tar ingenting for gitt før nærmere undersøkelser kan gjennomføres 
om en tid. Kviga som ble skyllet er etter Vikke som Simen Wigenstad har avlet fram. Gino 
av Kittelsrud ble valgt for inseminering av kviga. Gino er valgt som første prioritets okse 
for testomgangen 17/18 på Staur.
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Dette ser bra ut, mener veterinær Tjerand Lunde etter å ha studerte de befrukta egga. Ingrid Skutle og Hans 
Ove Øvsthus følger spent med. Foto: Lisa M.B. Sølvberg, Avisa Hordaland.

Tyskland har over mange år satset hardt på kolla Limousin og 
ansees av mange å ha kommet lengst i kolla Limousin genetikk. 
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Kolla Limousin 
okser fra Tyskland
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I vårt langstrakte land varierer tiden for 
grashøsting mye. Fra slutten av mai til må-
nedsskiftet juni/juli har de fleste av oss ar-
beidet med å få førsteslåtten «i hus». Noen 
må også vente helt til juli før førsteslåtten 
er sikret, særlig i høyden og nordpå. Dess-
uten er det noen som lar sauen kose seg på 
innmarka før den slippes til fjells som også 
får litt senere førsteslått. Noen stresser på i 
2-3 dager og får alt unnagjort mens andre 
sliter i 2-3 uker før alle traktoreggene ligger 
som perlekjede langs kanten av enga. Her er 
både innhøstingsmetode og været faktorer 
som spiller inn. I år kan vi mange steder se 
innslag av rosa grasballer sammen med de 
hvite. Flott å se at kreftsaken støttes utover 
bygdene. 

Utover sommeren er det helt sikkert også 
mange andre gjøremål. Noen bruker sikkert 
mye tid utover beitene både for å kose seg 
over synet av masse vakre dyr i sitt rette ele-
ment og også for å se om det er noen som 
trenger litt ekstra oppfølging på grunn av syk-
dom eller skade. Kanskje også noen bruker 
tiden på å fjerne tistel, høymolsyre og annet 
uønsket grønt utover beitene.

Grasfed
Dyra er kommet på beite i løpet av våren, og 
det er et av de sentrale argumentene for kjøtt 
fra ammekuproduksjonen. I de beste områ-
dene varer beitesesongen fra april til oktober. 
Det er en viktig ressurs som både gir billig fôr 
og stor arbeidsbesparelse. I forbindelse med 
«grasfed» fra Amerika, har Nortura nå i som-
mer kastet seg inn i dansen om kundene med 
å lansere dette også i Norge. Med maks 10% 
kraftfôr kan man oppnå merpris på kjøttet.

Messer og tur
Vi står også i år foran en spennende høst med 
flere messer og arrangementer hvor limousi-
navlere kan oppleve mye hyggelig og positivt. 
På Dyrsku’n i Seljord i september planlegges 
det livdyrauksjon på kjøttfe. Vi arbeider med å 
få fram dyr til dette. I Stavanger holdes Agro-
visjon i oktober og der planlegges Limmo 16 
gjennomført. Det ble gjort en fantastisk jobb 
av mange av våre medlemmer på Agroteknikk 
i fjor, noe som viste igjen på gjennomføring 
og resultat. For Limmo 16 begynner en del å 
komme på plass allerede. Sponsorer og det 
meste av tekniske løsninger er i boks. Det vik-
tigste nå er at så mange som mulig av dere 
som leser dette tilbyr interessante dyr som 
passer med de kriterier som planlegges for 
dyr til auksjonen. Les mer om dette lenger ute 

i dette nummeret. Vi prøver også i år å få til en 
fagtur til Frankrike i løpet av september. Håper 
at mange Limousin-entusiaster har lyst til å 
være med. Dette er lærerikt og sosialt givende.

Staurkandidater
Avlsutvalget er godt i gang med å plukke ut 
testkandidater til Staur. Dette er et viktig ar-
beid som undertegnede har stor respekt for. 
Målet er å få fram de beste oksene og oppnå 
god avlsmessig framgang for Limousinrasen 
i Norge i tråd med hva som er fastsatt i den 
vedtatte avlsplanen. Medlemmene i Avlsutval-
get er håndplukket av styret ut fra kvalifikasjo-
ner og engasjement for å utøve dette ansvaret. 
De er gitt tillit til denne sentrale rollen fra års-
møtet gjennom styret. 

Frankrikeeksport
Nå er det et faktum at vi eksporterer semindo-
ser til Frankrike fra Jovial av Utgårdtrøen. Det 
må vi se på som resultat av et langsiktig og 
målrettet arbeid med kvalitet og kompetanse 
i alle ledd. Det gir inntekter som alltid er verd-
satt når man driver næringsvirksomhet og har 
gjort investeringer i forventninger om å få av-
kastning. Men i dette tilfelle kan det være enda 
større grunn til å legge vekt på den anerkjen-
nelsen og bekreftelsen på riktig arbeid som 
ligger i det som skjer. Når vi har i bakhodet at 
Limousinens hjemland har en populasjon på 
over en million å drive utvalg av avlsdyr fra og 
vi i Norge har en Limousinpopulasjon på bare 
noen få tusen dyr, ja så er eksporten av Jovial-
doser et veldig høythengende trofe. 

De valgene som gjøres og avgjørelsene som 
tas i tilknytning til vårt felles avlsarbeid har stor 
betydning i nåtid og kanskje enda større kon-
sekvenser for framtidig oppdrett. Det er ikke 
sjelden at avlsarbeid sammenlignes med å gå 
i ei trapp hvor inntrinnet er generasjonsinter-
vallet og opptrinnet er den avlsmessige fram-
gangen pr generasjon. Nå har vi en struktur på 
avlsarbeidet vårt som har stort potensiale for å 
bringe oss oppover og framover. Innenfor Tyr 
og Norsk Limousin har vi nå både ressurser, 
beslutningsstruktur og kompetanse som det 
er viktig å ta vare på og videreutvikle gjennom 
målrettet og konstruktiv samhandling innenfor 
kjøttfemiljøet i Norge, for å bruke Nils Arne Eg-
gen-terminologi.

Ønsker dere alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen 

Torleif Susort
Syreleder

Førsteslåtten 
i hus og mye 
spennende i 
vente resten av året

Leder

Av: Torleif SuSorT, 
STyreleder i NorSk limouSiN
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Planlegging av høsttur til Frankrike er under arbeid. Årets 
tur blir arrangert i samarbeid med Fatland Jæren. Pier-
re Roy fra Evolution International stiller igjen opp og syr 
sammen et Limousin program for turen i september - 
nærmere bestemt uke 38. Alt er ikke snekret ennå, men 
sett gjerne av uke 38 i kalenderen. 

Følg med på Limousins hjemmeside og siden på face-
book om ytterligere informasjon.

Programmet som avtegner seg er følgende:

-  Den Nationale Limousin utstilling i Poitiers 
-  Besøk på test stasjonen Moussours  
- Gårds besøk 

Teststasjonen Moussours.
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Spesialproduksjon 
på Kalv Unik

Aslaug Merket og Svein Jensrud 
har spesialisert seg på å pro-
dusere limousinkalver til vare-
strømmen Kalv Unik (KAU). Den 
produksjonen passer best på bru-
ket deres på Utstrand på Fosen. 
Fjøskapasiteten og fôrgrunnlaget 
setter sine rammer. Men på grunn 
av KAU kan de har flere mordyr 
enn ved en mer tradisjonell slak-
teproduksjon. Og når de blir kåret 
til Årets Ammekuprodusent to år 
på rad, så er det en håndfast kvit-
tering for god drift.

    
Av: JAN oTTo veiSeTh

Paret på Sagli Gård har brukt tid og fag-
lig pragmatisme på å bygge opp den 
besetningen de har i dag. For det første 
tok Aslaug over et nedslitt bruk etter sin 
bestefar i 1984.  Aslaug arbeidet på den 
tiden som avløser på Ørlandet da hun 
fikk telefon fra bestefaren om å ta over 
gården. Hun hadde lenge båret på et 
sterkt ønske om å ha sine egne dyr, og 

hadde lenge hatt et bilde på netthinna 
med dyr ute på fjærebeitet på heim-
gården. 

Derfor var hun ikke vanskelig å overtale. 
Etter at beslutningen var tatt, kjøpte hun 
nabogården. Der var det bedre hus, og 
Aslaug gjorde den til hovedsetet. Hun 
måtte ta tilbake bortleid jord, og be-
gynte med grasproduksjon, grønnsaker 
og korn for salg. 

Ønsket om å drive med egne dyr, var 
fortsatt aktivt. Svein Jensrud, opprinnelig 
fra Sørum, flyttet sammen med Aslaug, 
og sammen skjøt de fart i planene med 
å realisere drømmen. Men fjøset var ikke 
egnet for dyrehold. Dermed startet et 
tidkrevende arbeid med ominnredning 
til tallefjøs for om lag femten mordyr. For 
kjøttfe var det de hadde bestemt seg for 
å drive med som hovedproduksjon. Nytt 
tallefjøs stod ferdig i 2007 med plass til 
36 mordyr med eteplass til alle.

De første limousinene
De startet med å anskaffe noen kryss-
ningsdyr. I 2003 kom de første limou-
sindyra til gårds. Blant annet kjøpte de 
oksen Olav Engelbrektsson fra Stein-

vik Limousin. – Selv om vi startet med 
krysninger, har vi hele tiden benyttet 
limousinokser til bedekning, opplyser 
det samstemte paret på Sagli. De sier 
videre at de nå har en FF-okse; resten er 
O-dyr. 15 av dyrene er stambokførte, og 
flere ligger an til å bli det. Alle dyrene blir 
lagt inn i Storfekjøttkontrollen, og paret 
er nøye med å veie dyrene ved fødsel, 
200 og 365 dager.

Aslaug og Svein poengterer at det kre-
ves en god planlegging av omløpet i pro-
duksjonen skal en oppnå full effekt av de 
økonomiske fordelene ved KAU-produk-
sjonen. – En viktig forutsetning for fullt 
økonomisk utbytte er å planlegge om-
løpet slik at vi kan øke mordyrtallet i for-
hold til å produsere vanlige slakteokser. 
Tilskuddet pr. ammeku teller også.

- Vi har valgt å satse utelukkende på 
vårkalvinger. Da kan hele besetningen 
slippes ut på beite. Når høsten kommer 
blir oksekalvene satt inn i gamlefjøset for 
fôring til KAU, mens hundyra settes inn i 
det nyere tallefjøset. 

- Før kalvingen tar til året etter, må års-
kvigene ut for å skaffe rom for de kalve-

Kvigene og ungkyrne 
nyter livet på Sagli gård.
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Aslaug og Svein har fått fram en solid mordyrbesetning.

Stauroksen Idole av Flatmo har gjort en god jobb hos Aslaug og Svein.



6 LimousinNytt  2|2016

klare mødrene. Da passer det slik at vi 
kan begynne å slakte oksene rundt nytt-
årsskiftet og utover. Det gir rom for kvi-
gene i gamlefjøset, og kalvingsbingene 
blir ryddet for å motta en ny generasjon 
limousiner.

Veiinger viktige
- Vi selger noen okser og kviger som liv-
dyr. Gjennom de systematiske veiingene 
ser vi klart hvilke linjer vi kan satse videre 
på, og hvilke vi sjalter ut. Vi legger vekt 
på å ikke ha for høye 0-dagersvekter. 
Ser vi at ei ung ku får en kalv med uøn-
sket høy vekt også ved annengangskal-
ving, blir den sendt til slakteriet. Slike 
egenskaper føres lett videre, ser vi. Og vi 
ønsker ikke å rive og slite for å få ut kal-
ven, kommer det samstemt fra Aslaug 
og Svein. De sier seg godt tilfreds med 
tilveksten på oksene, og ser nå etter lin-
jer for gode melkeegenskaper.

Paret bruker mye tid i fjøset – spesielt 
når kalvingen nærmer seg for å kjenne 
etter om alt er normalt. I tillegg har de 
montert kameraer i fjøset. Det er Svein 

For Aslaug og Svein passer det best med vårkalvinger for at kapasiteten i fjøset skal utnyttes 
best mulig til flest mulige mordyr. Dermed kan de utnytte de økonomiske fordelene ved Kalv 
Unik-produksjonen.

Nyanskaffelsen Mateo av Utgårdstrøen har bevist at han kan jobben sin, konstaterer Aslaug og Svein.
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Limousinens slakteegenskaper gir høy klassifise-
ring og slakteprosent på inntil 64 % i tidlig slakte-
alder. I tillegg er kjøttet finfibret og lyst i ung alder. 
Dette gir mulighet til levering innenfor Limousin 
Unik sin varestrøm, også kalt LUN. 

Gjennom levering av slakt til LUN oppnår man merpriser 
på kjøttet. Spissproduktet Kalv-Unik gir best merpris. Man 
leverer kalven til slakt ved 9 -11mnd.alder. Dette gjør at 
man sparer fôrkostnader i forhold til å fôre frem tradisjonelle 
okseslakt. Da kan man vurdere å sette inn flere mordyr, 
som er rimeligere å fôre. Å få igjen innsatsmidlene på langt 
under ett år gjør at man sitter igjen med mer på bunnlinja. 

Limousin gir valgmuligheter, med mulighet til tidlig slakteal-
der innenfor Kalv Unik varestrømmen, men gir også meget 
gode slakteoppgjør på normal produksjon, med utslakting 
på 15-16 mnd. alder.

I tillegg må nevnes at slakteoppgjørene for hunndyrene 
også bidrar sterkt til bunnlinjen. Det er ikke unormalt å 
slakte ei Limousinku, til over 30.000,- kroner i 2016.

sin jobb å følge med på monitoren før 
kl. 0300 om natta, mens Aslaug tar seg 
av «den fjerde nattevakta». – Det er like-
vel en spenning hver gang et nytt liv skal 
komme til verden. Dersom noe går galt, 
så betyr det rundt 20.000 til 22.000 kro-
ner i tapt slakteoppgjør gjennom KAU, 
sier Aslaug.

Gården Sagli
Gården består av 174 da dyrket mark og 
blant annet beiteland i fjæra. Til sammen 
disponeres 285 da på gården, og de 
leier om lag 150 da. De må ta i bruk en 
del dyrket mark til beite etter at første-
slåtten er tatt. Paret forteller at de hadde 
gode avlinger i fjor, mens i år synes den 
å bli mindre grunnet barfrost sist vinter. 
Fortsatt tørker de 25 tonn av graset og 
selger det som fôr til blant annet hesteei-
ere. Tilgangen på halm er god i området.

Det er flat jord der gården ligger. Den 
grenser til Nordsjøen, og bare noen små 
flate øyer ligger mellom gården og Shet-
land. Derfor er stedet kjent for mye blåst. 

I den solfylte dagen da undertegnede 
besøkte gården gikk dyrene ute på to 
frodige beiter – fri for «Ørlandsvinden». I 
den ene flokken gikk Stauroksen Idole av 
Flatmo sammen med kyrne; i den andre 
gikk nyanskaffelsen Mateo av Utgård-
strøen sammen med kviger og ungkuer. 
Etter at Aslaug hadde analysert litt, fant 
hun ut at han hadde nylig gjort jobben 
sin på i alle fall ei ku. Til våren må Idole 
erstattes, og da blir det satset på å finne 
en kollet gårdsokse.  Under praten erin-
drer Aslaug at to av kyrene i flokken har 
gener tilbake til den første oksen – Olav 
Engelbrektsson.

Normalt er beitesesongen lang – fra 
midten av mai til midten av oktober. Kal-
vene har fri tilgang på kraftfôr på beitet. 
I fjor spiste de nesten ikke av kraftfôret 
– hvilket paret ikke har noen forklaring 
på. De forteller at de har brukt litt tid 
på å finne fram til et kraftfôr som pas-
ser sammen med standard grovfôr. De 
er kommet fram til Muskel fra Norges-
fôr som sammen med grovfôret, gir en 
gunstig flora i magen uten rennende av-
føring.

Årets Ammekuprodusent
At Aslaug og Svein lykkes i sitt bevisste 
produksjonsopplegg, har de fått synlige 
bevis på. De var de første som gikk til 
topps i den gang den nystiftede utmer-
kelsen Årets Ammekuprodusent. Året 
etter gikk de også til topps. Vi skal ikke 
her gå inn på kriteriene, men driften kan 
ikke overlates til tilfeldighetene skal du 
klatre til topps i den kåringen.

Paret er ikke knipen på å dele sine erfa-
ringer med andre. For noen år siden gikk 
de i bresjen for å starte en Ammeku-
kafé hvor ammekuinteresserte på Fosen 
møtes månedlig i vinterhalvåret. Det er 
unødvendig å opplyse hva som det pra-
tes om der.

Gårdsarbeidet er ikke fulltidsbeskjefti-
gelse for begge to. Begge er medeiere i 
firmaet Bygdeserivce. Eierne leier ut va-
rierende tjenester rundt i distriktet: vakt-
mester, hagearbeid, reinhold, småjobber 
med gårdsmaskinene og andre gjøre-
mål. Det blir mest Aslaug som jobber 
mest utenfor gården, mens Svein steller 
hjemme på gården.

Limousinens muligheter
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CN Mateo PP
Far CN Moskito Pp, mf. Franske Dauphin.
Mateo ble første gang importert til Norge i 2011. Han er en del 
brukt i Norge og er bla. far til den norske seminoksen Hilmar 
P av Hvam og morfar til seminoksen Jovial av Utgårdstrøen.
Mateo har sikre avlsverdier i Norge og kommer opp med en 
meget sterk avlsverdi rekke.

I Tyskland er Mateo beskrevet som nr. 1 på tilvekst, muskel og 
melk. Ett poeng under middels på fødselsvekt kalv. I Frankrike 
presterer den veldig godt på tilvekst og muskel. Fødselsindeks 
i Frankrike 98, like under gjennomsnitt.

Mateo PP er av mange beskrevet som verdens mest kom-
plette kolla Limousin. Det blir spennende å se hvordan hans 
døtre produserer i Norge.

Fødselsforløp Vektegenskaper Slakteegenskaper Moregenskaper

Kvige Ku 0 200 365 Slaketvekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

107* 112*** 99*** 116*** 120*** 126*** 105*** 98*** 107* 104***

Kolla Limousin 
okser fra Tyskland
Norsk Limousinforening har over 
flere år importert kolla Limousin 
semin fra Tyskland. Tyskland 
har over mange år satset hardt 
på kolla Limousin og ansees av 
mange å ha kommet lengst i kolla 
Limousin genetikk.

Novaseleks seleksjonsprogram
Novaselek kjører ett kolla Limousin 
program. Det tar utgangspunkt i 6000 
limousin kuer. Disse gir 3000 oksekalver 
hvert år. 

De beste oksene selekteres ut fra deres 
fenotype. Dyra eksteriørbedømmes. 
Genomisk seleksjon som baserer seg 
på informasjon om dyras DNA, benyt-
tes i tillegg i det moderne avlsarbeidet. 
Hvert år blir det plukket ut 2-3 av de an-
tatt beste oksene. Disse kommer etter 
hvert ut på seminmarkedet.

Her kommer en presentasjon over aktu-
elle okser fra Tyskland. Enkelte av dem 
har vi importert i raselaget. Noen av dem 
er privat importert til Norge. Andre igjen 
er ikke brukt i Norge, og kan være inter-
essante for import til neste sesong.
Alle oksene som presenteres fra No-

vaselek er homozygot kollet. Alle disse 
oksene har i sitt navn PP, som står for 
homozygot koll; dvs at de gir 100 % 
kolla avkom som far til kalven, uavhen-
gig av hornstatus til mora.

Derimot oksene fra KBS-Genetic er 
både heterozygote og homozygote 
okser.
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Hidalgo PP
Far Hinz PP, mf Santa Fe Pp.
Importert semin til Norge i 2014. Noe brukt i Norge. Norske 
indekser, se nedenfor, viser at han gir tyngre kalver enn gjen-
nomsnitt på fødsel og stor tilvekst.

Fra Tyskland beskrives han som sterk på tilvekst, muskel og 
bekkenform. Fra Frankrike så viser avlsverdier 90 på fødsels-
vekt, noe som samsvarer med norsk indeks. Videre viser fran-
ske indekser bra tall på tilvekst, skjelettramme og beintykkelse 
(grovhet). Han har også Iboval indekser som er sterke på bein.

Faren Hinz PP har også gode tall i Frankrike. Sterk på ekste-
riør, muskel og lynne. Middels på kalving.

Det er tomt for semin etter Hidalgo.

Claudius PP
Far Clovis med farfar danske Ryde Uranos, mf Sisko.

Semin etter Claudius er privat importert til Norge i 2014 og 
2015. Han hadde en sønn på test på Staur i 2015-16, Klau-
dius P av Utgårdstrøen, som ble tatt ut til seminokse, og er 
planlagt å komme på semindunken til høsten. Claudius PP har 
usikre tall i Norge ennå.

Tyske GS (genomiske seleksjon) viser sterke tall på tilvekst, 
beintykkelse, og eksteriør. Særlig døtres fødselsegenskaper 
beskrives som enestående. Han gir større fødselsvekter på 
kalver enn gjennomsnitt. Claudius ble beskrevet som den 
mest brukte kolla limousinokse i Europa i 2014. Moren blir 
beskrevet som en av de beste kolla limousinkuer i Tyskland.

Faren Clovis har en meget god indeksrekke i Frankrike, med 
tall over gjennomsnitt på alle parametere, utenom melk i døtre 
der han er litt under gjennomsnittet. Han har også en meget 
god temperamentsindeks i Frankrike. Dette kombinerer Clo-

vis med ett veldig flott eksteriør og beinindekser. Farfar Ryde 
Uranos er brukt noe i Norge for en del år tilbake, uten å gjøre 
det så godt.

Fødselsforløp Vektegenskaper Slakteegenskaper Moregenskaper

Kvige Ku 0 200 365 Slaketvekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

113*** 112*** 114*** 105** 78 86 95*
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Index PP
Far Iran PS, farfar tyske Ido og farfarsfar franske Ideal, mf 
Salvator PS.

Semin etter Index PP, er privat importert til Norge i 2014-2015. 
Index PP har usikre tall i Norge ennå.

Tyske GS (genomiske seleksjon) viser sterke tall som lettkal-
ver, muskel, beintykkelse, bekkenform og melk i døtre. Dess-
uten har avkommene meget godt temperament. Han har liten 
ramme.

Index PP blir i Tyskland beskrevet som den mest brukte kolla 
limousinokse i Europa i 2015 på kviger, og beskrives som en 
sikker lettkalver. Det oppgis at det er veldig lite semin igjen 
etter Index PP.

CN Rex PP
Far CN Roy, farfar franske Remix, mf CN Moskito Pp (far til 
Mateo PP). 

Semin etter Rex PP ble importert gjennom raselaget i 2015. 
Han er en andreprioritets oksefar til Staur kandidater 2016-
2017. Det blir i disse dager eksteriør bedømt flere Rex PP 
sønner i Norge og noen av dem vil sannsynligvis få testplass 
på Staur inneværende år. 

Rex PP har usikre tall i Norge ennå, men en indeks er sikker 
og det fødselsindeks på gjennomsnitt med 100***.

Tyske GS (genomiske seleksjon) viser meget sterke tall på til-
vekst, muskel, melkevne og bekken på døtre.  Særlig muskel 
og døtres melkeevne beskrives som enestående.  Han beskri-
ves videre som den kolla limousinokse, med høyest genomisk 
score. Han er godkjent som kvigebedekker i Tyskland, men i 
Norge har vi ikke anbefalt han som det. Norsk indeks på fød-
sel på 100***, bekrefter nok at han ikke er en sikker lettkalver, 

men dokumenterer også at han gir greie kalvevekter.
Vi har store forventninger til Rex PP i Norge, både til hans 
produksjon og moregenskaper.

Ludwig PP
Far Leonardo Pp, farfar Lasse Pp og mf danske Rolf Pp. 

Semin etter Ludwig PP ble importert gjennom raselaget i 
2015. Han er en andreprioritets oksefar til Staur kandidater 
2016-2017. Det blir i disse dager eksteriør bedømt flere Lud-
wig PP sønner i Norge og noen av dem vil sannsynligvis få 
testplass på Staur inneværende år. 

Ludwig PP har usikre tall i Norge ennå, men en indeks er for-
holdsvis sikker, og det er fødselsindeks på 106**. Noe som er 
litt dårligere enn gjennomsnitt.

Tyske GS (genomiske seleksjon) viser gode tall på beintyk-
kelse, lengde, melkevne og bekkenform/fødselsevne i døtre. 
Hans ramme er litt mindre enn gjennomsnitt. Han er godkjent 
som kvigebedekker i Tyskland, men i Norge har vi ikke anbe-
falt han som det. Norsk indeks på fødsel på 106**, bekrefter 

nok at han ikke er en lettkalver, men heller ingen versting på 
fødselsvekter.
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Ibiza PP
Far Index PP, farfar Iran PS og mf Iran PS (samme farfar og 
morfar).

Semin etter Ibiza PP ble importert gjennom raselaget i 2016. 
Han er en førsteprioritets oksefar til Staur kandidater 2017-
2018. Det blir spennende å se om vi får påmeldte sønner til 
Staur neste år. Ibiza PP har usikre tall i Norge ennå.

Tyske GS (genomiske seleksjon) viser gode tall på muskel, 
beintykkelse, melkevne i døtre. Han har liten ramme. Han er 
godkjent som kvigebedekker i Tyskland, men i Avlsutvalget i 
Norsk Limousin er vi forsiktige og har skrevet i oksekatalogen 
2016 ”ut fra Genomiske resultat og genetikk vil den gi lette 
kalver ved fødsel”. Det er fornuftig å være litt forsiktig med 
bruk av ungokser til kviger, men alt tyder på en okse som skal 
gi ok fødselsvekter på avkom.

Hans mor Anke er beskrevet som en av de beste kolla limou-
sinkuer i Tyskland.

Ibiza PP selv er meget rolig. Se for øvrig beskrivelse av far 
Index PP i samme artikkel.

Rembold PP
Far Roland P, mf Hergen P.

Semin etter Rembold PP ble importert gjennom raselaget i 
2016. Han er en andreprioritets oksefar til Staur kandidater 
2017-2018. Det blir spennende å se om vi får påmeldte søn-
ner til Staur neste år. 

Rembold PP har ingen tall i Norge ennå.
Tyske GS (genomiske seleksjon) viser gode tall på tilvekst, 
beintykkelse, lengde og fødselsevne i  døtre. Han er middels 
rammestor. Han er godkjent som kvigebedekker i Tyskland, 
men i Avlsutvalget i Norsk Limousin er vi forsiktige, og har ikke 
anbefalt han som kvigebedekker. Vi får vente til vi ser sikre 
norske eller utenlandske indekser.

TST Madox PP
Far Marcelino Pp, mf danske Ryde Uranos (farfar til Claudius 
PP).

Semin etter TST Madox PP er etter det jeg kjenner til, ikke 
importert til Norge. Han har ingen avlsverdier i Norge ennå.
Tyske GS (genomiske seleksjon) viser gode tall på tilvekst, 
beintykkelse, lengde og melkeevne i døtre. Han er middels 
rammestor. Han har fødselsverdier som er under gjennomsnitt 
i Tyskland. Han karakteriserer som en lovende allround okse, 
med godt eksteriør og godt lynne.
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JPEG PP
Far Echo Pp, mf Pur P.

Semin etter JPEG PP er etter det jeg kjenner til, ikke importert 
til Norge. Han har ingen avlsverdier i Norge ennå.

Tyske GS (genomiske seleksjon) viser gode tall på tilvekst, 
fødsel og melkeevne i døtre. Han er over middels rammestor, 
og er grov i beinbygningen. Han har fødselsverdier som er 
under gjennomsnitt i Tyskland. 

TST Kanos PP
Far TST Kant Pp, mf Heathrow P.

Semin etter TST Kanos PP er etter det jeg kjenner til, ikke 
importert til Norge. Han har ingen avlsverdier i Norge ennå.

Tyske GS (genomiske seleksjon) viser gode tall på tilvekst, 
muskel og melkeevne i døtre. Særlig muskel ligger høyt. Han 
er liten i ramme, og er litt grov i beinbygningen. Han har fød-
selsverdier på gjennomsnitt i Tyskland. 





  
 
  FATLAND
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Vi har i Norge importert flere okser enn de omtalte. Dette er 
okser først og fremst fra KGS-Genetic. Disse oksene er ikke 
med i Novaselek sitt program. Vi gir en kort omtale av disse 
KBS oksene her.

Andre kolla Limousin okser fra Tyskland

Polled Sheriff Pp
Far Strauss, mf Ideal PS. Mff er den kjente franske oksen Ideal.
Polled Sheriff beskrives som sterk på muskel, gode bein og 
godt lynne. Moregenskaper med bra bekken, og god mel-
kevne.

Semin er utsolgt og ikke tilgjengelig. 
Heterozygot kolla okse.(Pp)
Meget interessant genetikk, også pga av moregenskapene. 
Ingen okser er testet av denne genetikken i Norge.

Norske indekser viser greie fødselsvekter.

Samson
Far Sokolos, mf Claude.

Lite informasjon om oksen fra Tyskland. Mora beskrives som 
stor, lang og godt kjøttsatt.
Heterozygot kolla okse.(Pp)

Samson er brukt noe i Norge, og vi har fått følgende norske 
indekser på han, som bla annet viser god tilvekst og greie 
fødselsvekter.

Fødselsforløp Vektegenskaper Slakteegenskaper Moregenskaper

Kvige Ku 0 200 365 Slaketvekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

97*** 100*** 102* 98** 80* 78* 96*

Fødselsforløp Vektegenskaper Slakteegenskaper Moregenskaper

Kvige Ku 0 200 365 Slaketvekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

91 106** 94*** 95* 108* 113** 100* 81** 107
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Tigris
Far Titanes Pp, mf Canon Pp.
Fra Frankrike har vi tall med bra sikkerhet for Tigris. Disse viser 
følgende:

Middels på fødselsvekter, bra eksteriør, meget sterk på tilvekst 
og kjøttfylde. Meget sterk indeks på lynne. Svakere på døtres 
melkeevne. Den beste avvenningsindeksen i Frankrike med 
121 (ISEVR) på kolla Limousin. Også nr. 1 av kolla limousin i 
Frankrike på totalindeks i Iboval, med hele 112 (IVMAT).

Tigris er ikke brukt så mye, som far til norske limousiner. Men 
Tigris er far til den norske seminoksen Integré av Hvam, som 
er en del brukt. Semin er utsolgt, og ikke tilgjengelig.

Meget interessant genetikk i Tigris, som også er homozygot 
kolla.

Norske indekser viser greie fødselsvekter og bra tilvekst.

Jost Pp
Far Jasper Pp, mf Cognos Pp.

Lite informasjon om oksen. Bilder viser at det er en liten, kjøtt-
satt og kompakt okse.

Han beskrives som en lettkalver. Han er en ungokse uten sikre 
tall ennå, så det er fornuftig å være forsiktig med å bruke den 
på kviger og for små kuer.

Heterozygot kolla okse.(Pp)

Hinz PP
Far Hergen P, mf Lorenzo.

Fra Frankrike har vi tall med brukbar sikkerhet for Hinz. Disse 
viser følgende:

Middels på fødselsvekter, bra eksteriør, kjøttfylde og lynne.
Hinz PP er faren til Hidalgo PP.
Hinz PP er homozygot kolla.

Fødselsforløp Vektegenskaper Slakteegenskaper Moregenskaper

Kvige Ku 0 200 365 Slaketvekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

102*** 95* 109 107* 71* 96* 108
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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

www.fjossystemer.no

Snakk med oss når du skal planlegge � øs 
for ammeku og kjøttfe. 

Det er viktig å starte i riktig ende!

Ta en prat med oss om dine planer!

!edne gitkir 
i tratS

Fjøssystemer vet hvordan e� ektive � øs bygges og dri� es.
Vi kan hjelpe deg med nybygg, ombygging, 

spesialisert innredning og smart fôring.
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Nedarving av gen 
for horn og kollethet
Horn på storfe har i lengre tid vært en uønsket egen-
skap og de siste tiårene har besetninger uten horn 
blitt det vanlige.

    
Av: hAlvor A. ØieSTAd

Tilnærmingen for å få frem en besetning med dyr uten horn 
kan oppnås ved: Avhorning av kalvene og/eller Avl.

Genetisk sett har alle storfe to koder for hornstatus. En fra mor 
og en fra far (som igjen har to koder hver, en fra hver av sine 
foreldre). Vi pleier å kalle genet for horn p (liten p) og genet for 
kollethet P (stor P).

Genet for kollethet, P, er dominant, det vil si at det overstyrer 
genet for horn, p.

Det er dermed følgende muligheter for hornstatus:

Dyr med genetisk hornstatus pp. Disse har horn. Dyret vil 
nedarve genet for horn, p, til alle sine avkom.

Dyr med genetisk hornstatus Pp. Disse er kollet og kal-
les heterozygot kollet. Dyret vil nedarve gen for kollethet, P, 
til halvparten av sine avkom og genet for horn, p, til halvparten 
av sine avkom.

Dyr med genetisk hornstatus PP. Disse er kollet og kal-
les homozygot kollet. Dyret vil nedarve genet for kollethet, 
P, til alle sine avkom.

Under er illustrasjoner av hvordan utfallet etter inseminering/
parring vil kunne bli avhengig av genetisk hornstatus på for-
eldre.

A:
 Okse: 
Kollet, genetisk, PP -homozygot kollet.

Ku: 
Hornet, genetisk, pp.

Alle avkom vil bli kollete men bærer kode både for kollethet, 
P og horn, p.

•	 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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B:
 Okse: 
Kollet, genetisk Pp -heterozygot kollet.

Ku: Hornet, genetisk pp.

½ av avkommene vil bli kollete men bærer kode både for  
kollethet, P og horn, p.

½ av avkommene vil få horn og kun bære kode for horn, p.

C: 
Okse: Kollet, genetisk Pp -heterozygot kollet.

Ku: Kollet, genetisk Pp -heterozygot kollet.

¼ av avkommene vil bli kollete og kun bære kode for kollethet, P.

½ av avkommene vil bli kollete men bærer kode både for kol-
lethet, P og horn, p.

¼ av avkommene vil få horn og kun bære kode for horn, p.

Nyvler
Nyvler opptrer kun hos heterozygot kollede individer, Pp, og er 
en såkalt kjønnsbunden egenskap. Det vil si at genet er knyttet 
til kjønnskromosomet x. Hunndyr (xx) må ha to av disse ge-
nene (et fra mor og ett fra far), mens hanndyr (xy) kun trenger 
ett (fra mor) for å uttrykke nyvler.

Limousin Unik Norge 
har gitt ut en folder 
som skal brukes for 
å overbevise avlere 
hvor lønnsomt det er 
å satse på Kalv Unik 
spesielt.

Ny folder fra LUN
LIMOUSIN KALV UNIK

Limousin sterk på forutnytting/tilvekst

Interessert?
Norsk Limousin sine nettsider er oppdatert på Unik-styrets 
telefon og e-post til styret og daglig leder, videre info om vekt, 
pris og samarbeidende slakterier m.m.

Ta kontakt.

Velg en vinner

Kalv Unik Produksjon, noko for deg?
Gourmet-slakt som trigger økonomien.Limousin Unik Norge SA

LIMOUSIN KALV UNIK

Limousin sterk på forutnytting/tilvekst
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pris og samarbeidende slakterier m.m.
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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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Embryo som ferskvare
Ingrid Skutle og Hans Ove Øvsthus 
har prøvd ut uttak og innlegg av 
embryo som ferskvare. I midten 
av juni foretok veterinær Tjerand 
Lunde skylling av ei kvige etter 
Vikke og la de inn på resipienter. 
Ni befrukta egg ble lagt inn på like 
mange mordyr. Erfaringer viser at 
det i snitt er 10 % større tilslag på 
ferskt mot fryst. Og i dette tilfellet 
er det gener fra norske foreldre 
som blir ført videre. Gino av Kit-
telsrud er den som etter nåtidens 
terminologi er donor. Tilslaget 
synes å bli 80 %!

    
Av: JAN oTTo veiSeTh

foTo: liSA mAriA BreiSTeiN SØlvBerg, 
AviSA hordAlANd 

Det er et flott initiativ som paret på Voss 
har gjennomført. Den norske limousin-
populasjonen er etter hvert klatret opp 
på et så høyt nivå at det blir lagt merke til 
utenfor landets grenser. Og det er godt 
at noen i Limousinmiljøet legger seg i 

bresjen for å utprøve metoder for å føre 
disse genene videre. Det er ikke ukjent 
innen melkemiljøet.

Julegave
Det hele startet med at Ingrid ga limo-
usin embryo i julegave til mannen Hans 
Ove. Men det viste seg at det var ingen 
aktuelle embryo på lager fra den impor-
ten som Avlsutvalget i Norsk Limousin 
hadde tatt inn. Gjennom en storfesam-
ling på Jæren, kom han og Ingrid i kon-
takt med interessante fagpersoner som 
satte han på ideen om å prøve ut et eget 
opplegg for skylling og innsett av em-
bryo.

Hovedproduksjonen på Skutle er melke-
produksjon, og i det miljøet er ikke egen 
produksjon av embryo ukjent. Blant 
annet snakket Hans Ove med en dansk 
spesialist på kjøttfe, som uttrykte at vi 
i Norge kan skilte med minst like gode 
gener som i Danmark. Dermed falt im-
port derfra bort.

Gode egne gener
Ingrid og jeg ble enige om at vi er i be-
sittelse av gode gener på morsiden i 
besetningen vår. Vi blinket ut ei kvige 
etter Vikke som er mor til blant andre 
eliteoksen Charmant av Dovre. Kviga 

har Urville som far. Etter å ha snakket 
med Bjørn og Kristian i Avlsutvalget, falt 
valget på Gino av Kittelsrud for insemi-
nering av kviga, opplyser Hans Ove, og 
legger til at de har gode resipienter blant 
melkekyrne.

Gino er valgt som første prioritets okse 
for testomgangen 17/18 på Staur. Far 
er franske allroundoksen Vetvier og 
morfar er den tidligere eliteoksen Valter 
av Schjøll. Gino ble valgt til semin på 
bakgrunn av moregenskapene samtidig 
som den var en av de to beste på kjøtt 
ved kåringen i 2012.

Kontaktet spesialist
Så da lå alt til rette for å kontakte vete-
rinær Tjerand Lunde, Haugesund, som 
har god kompetanse på området. 15. 
juni ble avsatt i kalenderen som D-dagen 
for å starte skylling. Men før den datoen 
var det en god del forberedelser som 
måtte gjennomføres. I og med at Hans 
Ove arbeider i perioder i Nordsjøen, falt 
mye av arbeidet på kona Ingrid.

Vi skal ikke her skrive en lærebok om 
tiltak i prosessen, men gi noen stikkord. 
Tjerand satte opp en tidsplan for hvilke 
forberedelser som måtte gjennomføres. 
Og det ble Ingrids oppgave å gjennom-

Begivenhet: Ingrid Skutle og Hans Ove Øvsthus var ikke alene D-dagen for uttak og innsett av embryo. Fra venstre: Veterinærene Torkjell 
Lunde Børsheim, Hildegunn Mugås og Bjørn Brunborg. Ingrid Skutle, eksperten Tjerand Lunde, og Hans Ove Øvsthus.
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føre tiltakene. At planen ble fulgt opp til 
punkt og prikke, var helt avgjørende for 
sikre god kvalitet på eggene.

Både donorkviga og de 15 surrogat-
mødrene måtte settes på riktig fôring i 
god tid i forveien. Samtidig var det viktig 
å venne dem til å stå og bli behandlet i 
fanghekk. Ikke minst måtte de synkro-
niseres i forhold til brunst – donorkviga 
en uke før mottakerne. Så det måtte til 
et godt samarbeid med den lokale vete-
rinærene. Starten på forberedelsene var 
17. mai.

Spenningen sto høyt i taket den 15. juni 
da Tjerand Lunde forberedte seg og rig-
get utstyret for å starte prosessen. Det 
var ikke bare Ingrid og Hans Ove som 
var spente da Tjerand startet jobben. 
Tre av stedets veterinærer var spente 
tilskuere og kunnskapshungrige. 

Kviga ble bedøvet før Tjerand gikk inn og 
kjente etter om det var verdt å forta skyl-
ling. Og dét var det. Hans Ove avslørte 
klart under samtalen vi hadde i etterkant 
at han ikke hadde «sovet i timen» - eller 
rettere sagt de timene seansen varte. 
Han berettet oppglødd og detaljert om 
rør og væsker inn og ut; om hale som 

ikke måtte løftes slik at det slapp inn 
uønsket luft, epidoral, blødende skjeder 
og instrumenter for både det ene og 
andre. 

Alt lå til rette
Vi får her nøye oss med å si at kviga 
etter Vikke var moden for å skylles. Tje-
rand skylte 4 – 5 ganger på hver side, 
og fant 8 befruktede egg som han tok i 
en beholder. Ved nærmere øyensyn fant 
han ett egg til. Alle var etter ekspertens 
vurdering av god kvalitet. 

Så var det å sette de 15 resipientene i 
fanghekken og få undersøkt om de var 
i brunst – og på hvilken side eggene 
skulle plasseres. Det tok om lag ti minut-
ter pr dyr å få lagt inn embryonet. Paret 
på Skutle hadde tatt ut embryo fra mel-
kekyr i tillegg som de la inn på de resipi-
entene som de ikke fikk limousinembryo 
til. Og da gjenstod å vente i fjorten dager 
for å se etter om surrogatmødrene får ny 
brunst eller ikke. Tilslaget på fersk em-
bryo ligger erfaringsmessig 10 % høyere 
enn for fryst.

Ingrid og Hans Ove opplyser at de 
solgte halvbroren til donorkviga, den 

fem måneder gamle avlsoksen, Kanon 
av Skutle, på LIMMO 15 for 33.000 
kroner. Prosessen med embryoinnlegg 
koster noe det samme. Så for samme 
omkostninger ser det nå ut til at de kan 
få 7 kalver ut av de 9 embryoskyllingene. 
En annen fordel som Ingrid peker på, er 
at de får ny topp genetikk på minimalt 
tidsforbruk. Og hva avkommene blir pri-
set i markedet, gjenstår å se dersom de 
legges ut for salg.

Tjerand Lunde undersøker om de befrukta egga var egnet.

Det er ikke første gangen at en 
limousinavler prøver ut metoden 
med skylling og innsett av em-
bryo. Veteranen Jon Svalestad 
gjennomførte på 1990-tallet til-
svarende prosjekt. Det ble skylt ut 
over 15 embryoer og satt inn ferskt 
på melkekyr tilhørende Per Egås i 
Kvinesdal. De to er ikke sikker på 
alle detaljer, men husker at de fikk 
oppsiktsvekkende mellom 80 % 
og 90 % tilslag.

Prøvd før
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Limmo16 arrangeres på Agrovi-
sjon, Stavanger Forum, lørdag 
den 29.10.16. Dette er årets høy-
depunkt for alle Limousin entusi-
aster, og vi håper å se deg der. Bli 
med å bidra til at dette blir en fest-
dag som blir lagt merke til blant 
alle utstillerne og besøkende på 
messen! 

-Men også i år er vi avhengige av topp 
dyr på auksjonen, slår styreleder Torleif 
Susort fast, og minner om at under fjor-
årets auksjon ble det satt rekord for ei 
kvige med en tilslagspris på kr. 110.000.

Så Susort oppfordrer alle medlemmer til 
å ta en gjennomgang av besetningen for 
å plukke ut mordyr som er aktuelle auk-
sjonsdyr. Han minner om at dette først 
og fremst er en auksjon for hundyr. Bare 
unntaksvis tas inn en avlsokse. Øverst 
på prioritetslista står drektige mordyr og 
drektige mordyr med kalv ved foten.

Nyttige bidrag
Også i år bidrar velvillige samarbeids-
partnere og sponsorer med praktiske 
ting for å sikre et vellykket arrangement. 
Fatland går i samarbeid med Midt Norge 
og frakter alle dyr gratis inn til auksjonen
Fatland dekker kostnader for oppstalling 
i ventefjøs for dyr som eventuelt kommer 
fra Midt Norge  
Uttransporten faktureres kjøper til kr. 
21,- pr. km. Eks. mva. og fordeles på 
antall dyr langs ruten, pluss eventuelt 
påkrevd oppstalling vente/hvile fjøs. 

Traktor og Landbruk AS stiller med ca. 

100 stk. grinder til bruk på auksjonsom-
rådet. Vi kan på forhånd selge grinder 
til våre medlemmer og bekjente for kr. 
800,- pr. stk. eks. mva. avhentet på ste-
det etter at auksjonen er ferdig. 

Felleskjøpet Rogaland og Agder spon-
ser oss med spon. Mattilsynet har gitt 
sin støtte til Auksjonen.

Auksjonarius blir 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.

Agrovisjon
Agrovisjon sier på sin hjemmeside at de 
er årets profesjonelle landbruksmesse. 
Den varer fra 28. til 30. oktober. Norsk 
Limousins auksjon finner sted lørdag 
den 29. oktober kl. 12.00 med besikti-
gelse av dyra fra kl. 10.00 samme dag.

Norsk Limousin har forhåndsbestilt en 
del rom for under 1000-lappen pr. natt. 
Meld ifra til Torleif Susort på post@su-
sort-limousin.no  dersom du ønsker å 
benytte deg av dette tilbudet. 

Påmelding av dyr sendes til Bjørn 
Aasen, bjorn.aasen@vekstra.no innen 
15.09.2016.

LIMMO 16 
på Agrovisjon

MIDT-NORGE SLAKTERI AS

Under fjorårets auksjon ble det satt prisrekord. Elin og Halvor A. Øiestad (tv), Rykene; kjøp-
te drektig kvige fra Lars Heden, Halsa; for kr. 110.000.
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Påmeldingsinformasjon 
LIMMO 16
Limmo16 arrangeres på Agrovisjon, Stavanger 
Forum, lørdag den 29.10.16.

    
Av: BJØrN AASeN

Vi ønsker påmeldt kvalitetsdyr, med gode gener. Dyr i 
henhold til avlsplanen, med FF eller kolla Limousin blir 
prioritert.

Hunndyr, gjerne drektige og med kalv ved foten blir pri-
oritert; men spesielt gode okser kan meldes på. Det er 
viktig at dyrene har godt lynne, slik at de oppfører seg bra 
på auksjonsdagen.

Påmeldingsfrist for Limousiner til auksjonen 
15.09.2016. Alle dyr over 8 mnd på auksjonsdagen, skal 
være ferdig stambokført 15.09.16.

Påmelding til Bjørn Aasen pr epost, 
bjorn.aasen@vekstra.no 
Legg ved P-bevis og stambok. Påmeldingen er bindende.

Avlsutvalget vil etter påmeldingsfristen utløp 15.09,  
gå gjennom påmeldte dyr og plukke ut aktuelle salgsdyr.

Alle oppdrettere som melder på dyr, vil etter dette få  
beskjed om deres Limousiner er aktuelle.

Gjeldende regler for auksjonen!
1.  Alle auksjonsdyr skal ha veterinærattest som ikke er eldre  
  enn 14 dager før auksjonsdagen.

2. Norsk Limousin regner 10 % auksjonssalær, 
  som tilkommer prisen.

3. Oppgjør foregår mellom kjøper og selger, 
  uten innblanding eller noe ansvar fra Norsk Limousin.

4. Det anbefales å tegne forsikring på auksjonsdyrene 
  i forkant av auksjonen. Dette koster ikke mye!

5.  Alle auksjonsdyr over 8 mnd skal være stambokført 
  ved påmelding.

6.  Alle dyr blir kjørt ut fra auksjonslokalet, og frem til kjøper,    
  av slakteriet i regi Norsk Limousin.

7.  Arrangør av auksjonen har ikke ansvar for feil, 
  sykdom eller skade som måtte oppstå i forbindelse  
  med auksjonsdyrene.

8. Utkjøring av solgte dyr fra auksjonen belastes kjøper med  
  kr 21,- pr km, eks. mva. pr dyr, pluss eventuelt påkrevd  
  oppstalling i vente/hvile fjøs. Ved samkjøring fordeles 
  frakten.
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Jordbruksoppgjøret: 
Ammekua ble 
ned forhandlet 
av Norges Bondelag
Norges Bondelag (NB) har nok 
engang greid å forhandle ned 
lønnsomheten i ammekuproduk-
sjonen. For ammeku er NB sin 
forhandlingsgevinst negativ på 
alle produksjonsstørrelser. Kva-
litetstilskuddets nedgang på kr 
1,75 pr kg betyr med 300 kg slakt, 
minus kr 525 pr ku. Driftstilleg-
gets økning pr. ku på kr. 200,- 
gjør at fremforhandlet ”gevinst ” 
er minus kr 325 pr ku. Det er kon-
klusjonen fra limousinavler Bjørn 
Aasen.

    
Av: BJØrN AASeN og JAN oTTo veiSeTh

Jordbruksoppgjøret skaper både enga-
sjement og følelser. Det handler om hva 
norske bønder skal leve av framover – 
og er avgjørende for om de skal tørre å 
satse – og hvor mye. Reaksjonene i et-
terkant preges av hvilken hatt en har på: 
om en skal forsvare det en har vært med 
å bidra til eller om en kun skal leve av 
de økonomiske rammer som blir signert.

Et faktum kan slås fast: Storfekjøttnæ-
ringa fikk et generelt økonomisk løft. Det 
skulle bare mangle.

I ammekumiljøet er det mange som mur-
rer i år – slik som årene før. Ikke minst 
over Norges Bondelags årvisse både 
krav og prioriteringer under forhandlin-
gene. 

Staten: Økt produksjon
Staten ved LMD har uttalt gjentatte gan-
ger at det skal satses på økt produksjon 
av storfekjøtt i håp om å redusere det 
negative gapet mellom forbruk og pro-
duksjon. Det lå nok bak at de tilbød et 
kvalitetstillegg på kr. 8,75/kg fra klasse 
O+ og opp. De har skjønt hvilken del av 
storfenæringa som har størst potensiale 
til å øke produksjonen pr dyr. Og det er 
økt produksjon de ønsker.

Dette tillegget ville ha kommet alle pro-
dusenter av de store ammekurasene 
til gode. Det ville ha virket som en sti-
mulans til satsing – ikke bare for amme-
kuprodusentene, men for de brukene 
som hadde hatt muligheter til å starte 
krysningsavl - og også de melkebrukene 
som satser seriøst på kvalitet kjøttpro-
duksjon.

Hva gjør så Norges Bondelag? De sier 
nei; Kr. 0,40/kg fra klasse O i økning er 
nok.  Bonde og Småbrukerlagets krav, 
var økning med kr 0,40 pr kg fra dagens 
kvalitetstilskudd kr 4,- pr kg for klasse 0 
og bedre. Økningen ville gitt storfekjøtt-
produsentene kr 4,40 i samlet kvalitets-
tilskudd.

Resultatet etter forhandlingene ble kvali-
tetstilskudd for klasse O+ og bedre med 
kr 7,- pr kg, kvalitetstilskudd klasse O 
med kr 3,- pr kg.  

I en diskusjon limousinavler Johan Holan 
hadde med nestleder i NB, Brita Skal-
lerud, sammenligner han det med at 
«LO forhandler ned et lønnstillegg fra ar-
beidsgiver». Skallerud svarer med at en 
må «se helheten».

35 mill. i tap
Faktum er at Norges Bondelag forhand-
let ned kvalitetstilskuddet i klasse O+ 
og bedre, fra statens tilbud kr 8,75 pr 
kg, til endelig avtale kr 7,- pr kg. Am-
mekunæringen tapte ca. 35 millioner på 
nedgangen fra statens tilbud, til endelig 
avtale. Da er hele avtalens virkning for 
ammekuprodusenter inkludert. 

Innledningsvis slo vi fast at det ble et 
generelt løft. Men for de fleste vil det for-
tone som en fattigmannstrøst, og ikke 
som en stimulans til økt satsning på et 
område som skriker etter økt volum, å si 
at dere må nøye dere med de generelle 
tilleggene som alle får.

Når skal det gå opp for Norges Bonde-
lag at: å prioritere er å velge bort. Nor-
ges Bondelag har talt: De sier nei til å 
stimulere til økt kjøttfekjøttproduksjon!

Når det gjelder kvalitetstillegget fikk Tyr 
overoppfylt sitt krav i sitt innspill til årets 
forhandlinger gjennom Statens tilbud. En 
del andre krav fant ikke samme gehør. 
Men totalt sett ville Statens tilbud gitt 
et bedre resultat for ammekunæringen 
enn Faglagenes krav, ifølge Tyrs oppsett 
for en gruppe referansebruk. Oppsettet 
som er gjengitt i siste Tyrmagasinet, 
viser at resultatet ble dårligere enn både 
krav og tilbud.

Langt ut på jordet: Limousin 
og de andre kjøttferasene 
har et stykke å gå for å kom-
me fremst på forhandlings-
bordet til Norges Bondelag.
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Uttatte okser 
til test Pulje 1 Limousin
Oppslutningen fra limousinmedlemmene om testingen 
16/17 på Staur er svært god. Det ble påmeldt 65 kandida-
ter til de 21 plassene som Norsk Limousin har – og som 
Tyr og Avlsutvalget har å velge blant. Og tilbakemeldin-
gene sier at det ble meldt inn okser av god kvalitet. 

    
Av: kriSTiAN heggeluNd, Tyr

Sedvanen tro omfatter førsteuttaket få kandidater. De fleste 
kommer i pulje 2 – og litt færre i pulje 3. Tidsplanen for disse 
uttakene er:

Pulje 2 som er født mellom 05.02.2016-04.03.2016 skal være 
besiktiget innen 1. august.

Pulje 3 som er født mellom 04.03.2016-31.03.2016 skal være 
besiktiget innen 1. sept.

Uttatt i pulje 1:
31460/1175 Lex Luthor PP av Søstuen Født 21.12.15 (O)
Far: CN Rex PP   Morfar: Egon av Schjøll
Uttatt i kolletgruppa. Og i gruppa for produksjon.
Oppdretter: Gunhild Sæteråsen og Jan H. Guttersrud

31461/865 Kong Rex PP av Steinvik. Født 24.12.15(O)
Far CN Rex PP  Morfar: Tigris
Uttatt i kolletgruppa og gruppa for produksjon.
Oppdretter: Rita Steinvik

31462/1591 Luguber av Hovde Født 15.01.16 (FF)
Far: Engkjaer Get It  Morfar: Tango
Uttatt i gruppa for moregenskaper og produksjon
Oppdretter: Kristian Hovde

31463/880 fra Linn Hetland. Født 23.01.16 (FF)
Far: Cameos Morfar: stb.nr. 53700
Uttatt I gruppa for moregenskaper og produksjon.
Oppdretter: Linn Hetland

31464/5024 Luxus av Dovre. Født 04.02.16. (O)
Far: Fabian av Gorseth Morfar: Usse
Uttatt i kolletgruppa og i lettkalvergruppa.
Oppdretter: Ingebrigt Vigenstad

31465/5025  Lurven av Dovre. Født 05.02.16 (FF)
Far: Engkjaer Get It Morfar: Lino
Uttatt I gruppa for moregenskaper og produksjon.
Oppdretter: Ingebrigt Vigenstad

Limousin økte med 28 % i salget av semin fram til 
og med mai. Det har rasen stort sett gjort i hele år.

Seminbruken er fortsatt på tur opp for alle de store  
rasene. Dette viser at dere produsenter har mer fokus på 
seminbruk enn noen gang. Fortsett den gode trenden i 
seminbruk!

Tabellen ved siden av viser antall brukte/fakturerte doser 
fra januar-mai de to siste årene fordelt på rase.

Seminstatistikken for mai - 21 % økning 
Dette vil si 2260 flere doser enn på samme tid i fjor!!

Aberdeen Angus:  14 % økning - 179 flere doser
Charolais:   20 % økning - 756 flere doser
Hereford:   16 % økning - 213 flere doser
Limousin:  28 % økning - 830 flere doser
Simmental:   26 % økning - 271 flere doser

2015  2016 Endring %

Aberdeen Angus 1258 1437 14

Hereford 1314 1527 16

Charolais 3693 4449 20

Limousin 2948 3778 28

Simmental 1049 1320 26

Tiroler Grauvieh 148 182 23

Highland Cattle 6 5 -17

Dexter 48 26 -46

Galloway 40 36 -10

Blonde d’Aquitaine 57 61 7

TOTALT 10561 12821 21

Melkesimmental 1351 1644 22

Limousin øker 
fortsatt mest på semin
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Semin fra Limousinoksen 72179 Jovial av Utgård-
strøen er på nytt avtalt eksportert til Frankrike. 
2.000 doser blir sendt denne gangen. I fjor høst ble 
det sendt semin både til Frankrike og Danmark. Nå 
er det klart til å eksportere nye edle dråper til Limo-
usinrasens hjemland, Frankrike. Dette skriver Tyr på 
sin hjemmeside. 

Dette er den største eksportbestillingen vi har hatt på kjøttfe 
i Norge noen gang! Dette er en stor anerkjennelse for TYR 
og raselagene som jobber for å få fram godt avlsmateriale. 
Norske gener vil testes ut i Frankrike - dette sier noe om hvor 
vi er på vei! roser Tyr.
 
Opp i all gledesrusen må vi ikke glemme å poengtere at ok-
sens oppdretter er Bjørn Aasen, Tynset. Jovial ble under auk-
sjonen kjøpt av Matheas Amb og Helge Bjugstad, Ringsaker. 
Og det til rekordpris som viser at våre egne medlemmer vet å 
verdsette genetikk for framtiden. Verdt å merke seg at Jovial 
sto lenge til tapping. Så mange limousinavlere kan dra nytte 
av oksens egenskaper framover.

Jovial sto på teststasjonen på Staur sesongen 2014/15.  
Jovial er den første homozygot kolla seminoksen for Limou-
sin 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. Jovial ble under auksjonen 
kjøpt av Matheas Amb og Helge Bjugstad, Ringsaker.

En av de som bivånet budrunden på Staur, var Pierre Roy fra 
EVOLUTION. Han var gjest hos Norsk Limousin, og merket 

seg spesielt Jovial og mente den var interessant for bruk i 
Frankrike. Han bekrefter nå på nytt at den vil bli brukt til te-
sting.

-Det er ikke snakk om helt nye blodlinje for oss. Vi har bruk 
Mateo og fått god 50 % kollet Gueret Po i vår katalog. Det 
samme har vi oppnådd med avkom etter Rolf – Edda Po, opp-
lyser Roy.

Han framholder videre at de har brukt en del av seminen på en 
god kollet datter av Ozeus og tatt ut embryo. Det samme har 
de gjort på en del kviger og andre kollet og hornet gode kyr. 
Neste høst vil de se hvordan det har gått.

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.

Ny eksport 
av semin til Frankrike

Det har gått 2.000 nye strå med semin fra Jovial av Utgårdstrøen til 
Frankrike.

Pierre Roy fra EVOLUTION.



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

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

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

500,-
Vindjakke

60,-
Nøkkelring

150,-
Krus

50,-
Pin

150,-
Topplue

75,-
Caps

100,-
T-skjorte

650,-
Hel dress

Kun jakke kr 450,- 
Kun bukse kr 350,- 
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Torsdag 7. april inviterte Fatland 
Jæren til produsentmøte for kalv 
unik leverandører. Det var Siv 
Undem og Trygve Stangeland som 
sto for omvisning og møte, og 
daglig leder i Limousin Unik, Roy 
Engelsvoll, var også til stede.

    
Av: roy eNgelSvoll

Det var frammøtt et 20 talls produsenter 
fra Rogaland og Agder. Bjørn Østebrød 
hadde levert 6 kalver til slakt den dagen. 
Disse ble besiktiget og bedømt levende 
på fjøset, og de frammøtte fikk uhøytide-
lig tippe klasse og vekt.

Etter dette gikk turen til kantina der det 
ble servert ett godt måltid; biff av Limo-
usin.

Etter god mat og drøs, gikk turen ned i 
slakteriet hvor vi fikk se kalvene bli slak-
tet. Skrottene ble besiktiget, og klassifi-

søren fra Fatland ga oss god innføring i 
hvordan kriteriene er for de forskjellige 
klassene, før hvert enkelt dyr fikk sin 
klasse, og ble veid.

Dagen ble avsluttet med et oppsumme-
ringsmøte om hva vi hadde sett og hørt 
om kalv unik. Vi fikk også et lite besøk 

av adm.dir. i Fatland, Terje Wester, som 
informerte litt om Unik og storfeslakt ge-
nerelt.

Opplegget for dagen var vellykket, og 
bør gjentas! Oppfordrer andre slakteri til 
å gjøre noe tilsvarende!

Kalv Unik møte 
på Fatland Jæren!

Adm.dir. i Fatland, Terje Wester, som informerte litt om Unik og storfeslakt generelt.

Seks kalv unik ble besiktiget og bedømt levende på fjøset.

Lydhør forsamling: Skrottene ble besiktiget sammen klassifisøren fra Fatland Jæren.

Nøye klassifisering: Hvert enkelt dyr fikk sin 
klasse, og ble veid
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www.felleskjopet.no  •  www.fkra.no

FORMEL Biff sortimentet

Veien til lønnsom 
kjøttproduksjon!
Alle kraftfôrblandinger 
til okser har et høgt 
innhold av mineraler 
tilpasset behovet til 
dyr i vekst.

FORMEL Biff Intensiv 
Fiberrik blanding som
passer når det er lite til-
gang på grovfôr eller 
seint høsta grovfôr der 
det kreves høge kraftfôr-
mengder. 

Mengde: 5-8 kg per dag

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

Allround blanding i storfe-
kjøtt produksjonen. Gir 
god proteindekning 
frem mot slakting

Mengde: opptil 5-6 kg 
per dag

Biff_sortiment_FORMEL_210 x 297_Mars-2016.indd   1 11.03.2016   14:10:39



Returadresse:
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

Nortura eies av bønder, styres av bønder og har 
samme mål som bønder - å skape best mulig 
økonomi for bonden.

Det naturlige valgetNortura eies av bønder, styres av bønder og har 
samme mål som bønder - å skape best mulig 
økonomi for bonden.

Det naturlige valget

Nortura eies av bønder, styres av bønder og har 
samme mål som bønder - å skape best mulig 
økonomi for bonden.

Det naturlige valget


