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Møtereferat Norsk Limousin
Sted; Telefonmøte
Til stede; Torleif Susort, Ole Jonny Olden, Lars Henden, Eva Berger, Lars Erik Megarden, TorErik Ertzaas, Kristian Hovde, Bjørn Aasen, Halvor Øiestad

Sak 42/2017

- Sak, Hornstatus. Bør TYR innføre test av hornstatus heterozygot/homozygot kollet på
alle raser unntatt Angus i forkant av inntak til test?

- Drøfting; NL gjør dette pr i dag, og det er nok derfor dette kommer opp som et
spørsmål fra TYR.

- Vedtak; Norsk Limousin er positiv til testing. Pressisering på at det kun er de
AKTUELLE kandidatene som bør tests

Sak 43/2017

- Sak; Habilitet er et stadig tilbakevendende tema i kjøttfesammenheng. Hvis vi ser på
de siste testomganger på Staur kommer et stort antall okser fra personer som sitter i
avlsutvalg. Det samme gjelder da videre ved uttak til semin

- Drøfting; Det er et detaljert regelverk som regulerer hvilke okser som kommer inn på
Staur. I Norsk Limousin har det vært praksis at når egne okser fra medlemmer i
avlsutvalget kommer opp til drøfting, trekker vedkommende avler seg ut av
diskusjonen og det er da opp til de to andre og TYR å avgjøre uttaket. Fra avlsutvalget
sin side føles det nesten som vanskeligere å komme inn med egne okser, enn å
vurdere andres. Raselaget er tjent med at de beste avlerne sitter i avlsutvalget. At de
da også er de som har flest kandidater, er ikke overraskende.

- Vedtak; Ingen i sittende styre for NL føler at dette som noe problem, og har full tillit til
de som sitter i avlsutvalget.

Sak 44/2017

- Sak; Rådgivning for medlemmer i TYR. Bør vi bygge opp et rådgivningsnettverk på
avl for ammekuprodusenter som er medlemmer i TYR? Hvordan skal dette bygges
opp, og hva slags rådgivning skal vi drive?
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- Drøfting; Det blir aldri feil med rådgivning, og at det nok er et behov innen
ammekuproduksjonen. Hvordan rådgivning på avl skal drives, og hvordan nå fram til
produsenten, har ikke NL noen forslag til.

- Vedtak; Styret i NL er usikker på kost/nytte ved slik rådgivning. Styret har ikke noe
forslag til hvordan slik rådgivning evt skal driftes eller finansieres.

Sak 45/2017

- Sak; Kjønnsseparering av kjøttfesæd. Dere er informert i mail om at Geno investerer i
slikt utstyr ved sitt anlegg på Store Ree. Dette kan åpne for økt samarbeid og etter
hvert også muligheter for produksjon for kjønnsseparert sæd av våre okser.

- Drøfting, Pr i dag så er vår vurdering at den kjønnsseparerte sæden er av for dårlig
kvalitet. Det er for stor risiko for at det blir omløp på kua. For limousin er det lite
forskjell på utbytte på kvige eller okseslakt, slik at verdien er større ved å få kalv i kua.
Avlsutvalget stiller seg mer positiv til separering til hunn dyr, enn hanndyr. Dette pga
kvaliteten. Hva er kostnaden for deltakelse i prosjektet i forhold til resultatet? At
kjønnsseparering er en del av fremtiden er ingen tvil, men er det for tidlig ift kunnskap
og teknikk?

- Vedtak; Skal TYR delta, må det gi en gevinst for produsenten. Er maskinen av så god
kvalitet at det vil gi god drektighetsprosent, eller vil det kun gi nok et omløp. Det vil pr
dato ikke påvirke testregimet.

Sak 46/2017

- Sak; Torleif Susort, Kristian Hovde og Asmund Wandsvik er meldt på fagtur til Canada
forbindelse med Canadian Western Agribition 21-28 november. Turen går i regi av
styret i TYR.

- Drøfting; Tyr dekker 50% av kostnadene for sine representanter, og ber raselagene
redgjøre for hvor mye de dekker for sin leder. Styret i TYR har besluttet at det gis et
økonomisk tilskudd på kr 2 500 til hvert rase- og fylkeslag for de som har deltakere på
turen. Torleif reiser som leder av NL, Kristian som leder av avlsutvalget og Asmund
som påskjønnelse for enorm innsats ift Limmo-17´ Styret mener alle tre skal dekkes
likt.
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- Vedtak; Styret bevilger kr 5000,- pr deltaker som et tilskudd til turen.

Neste styremøte, Stjørdal 10.-11. november 2017
Referent Lars Erik Megarden
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