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Med festkledde årsmøtedeltagere som applauderende tilskuere, 
overrakte styreleder Leif Helge Kongshaug synlige bevis på utmer-
kelsen til en ydmyk og reflektert limousinavler. Gyrd Nannestad 
hadde med seg alle sine 3 sønner som også fikk oppleve heder og 
ære. De 4 er et sterkt team som finner mye inspirasjon, glede og 
motivasjon ved å jobbe sammen om en felles lidenskap – limousin. 

Gyrd har flere tiår bak seg som storfeavler, først som melkepro-
dusent, og i de siste 2 tiår med mer og mer innkryssing av kjøttfe.  
I dag er det fullt fokus på ammekuproduksjon som for første 
gang i år resulterte i status som Godkjent Aktiv Avlsbesetning for  
limousin.

Når vi for 20 år siden begynte å bruke kjøttfesemin på melkedyr, 
fikk vi mye verdifull innsikt. Vi har ganske omfattende erfaring 
med alle 5 av de store rasene. I de første årene brukte vi mye 
Hereford og Angus, men vi var ikke fornøyd med fett-trekket og 
slakte oppgjørene, sier Gyrd. Senere brukte vi mer Charolais og 
Simmental, men det gav oss større kalvingsproblemer. Så nå er 
det bare Limousin som gjelder her på bruket, innrømmer en reflek-
tert og ydmyk limousinentusiast.

 Les mer inni bladet på side 30
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Nortura eies av bønder, styres av bønder og har 
samme mål som bønder - å skape best mulig 
økonomi for bonden.

Det naturlige valget
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Vi opplever en stor og stadig økende 
interesse for limousin fra mange 
hold. For limousinavlere som har 
holdt på noen år er dette både in
spirerende og motiverende. Særlig 
seminsalget er enestående. Det er 
mange innen norsk storfehold som 
har sterke følelser for dyrene sine. 
De jobber målrettet og langsiktig 
for å oppnå nye kombinasjoner 
med store forventninger til hvilke 
egenskaper nye dyr skal vise. Hver 
gang det fødes en ny kalv, er det 
like spennende å se hva den viser 
etter hvert som den vokser til. 

Øker raskt
Det har vært en ganske stor økning i an-
tall limousin-dyr i Norge de senere år, 
både renrasede og krysninger. I tillegg til 
interessen for renavl, er det også en po-
pulær farrase. Ved å bruke limousinokser 
på krysningskyr eller dyr av andre raser, 
kan man oppnå bedre slakteklasse enn 
ellers på grunn av limousinens gode kjøtt-
fylde. Seminsalget har vært sterkt økende 
og det insemineres mer enn før med li-
mousin, både i ammekubesetninger og i 
melkebesetninger. Rasen har også nor-
malt moderat kalvestørrelse ved fødsel, 
slik at det er mindre risiko med å bruke 
limousinokse til NRF-kyr eller kyr av min-
dre raser i forhold til kalvingsforløp. Len-
ger bak i dette bladet kan du lese om en 
melkeprodusent som har oppdaget hvor 
økonomisk interessant det er å insemi-
nere med limousin på melkekyr som ikke 
trengs til rekruttering.

Klare fortrinn
Renrasede limousin-dyr har en del for-
trinn framfor andre ammekyr. De oppnår 
høyere slakteklasse enn de fleste andre 
kjøttferasene som benyttes i Norge. Slak-
teprosenten er også veldig høy, oftest 
godt over 60 % mot ca. 50 % for mange 
av de andre rasene. Det er også svært 
sjelden at avlere får fett-trekk på limou-
sinslakt. Dyrene har relativt smekker bein-

bygning og gir derfor et høyere utbytte 
enn andre storferaser ved nedskjæring til 
bearbeidede produkter. Kjøttet er veldig 
mørt og saftig hvis det behandles rik-
tig. Det skyldes særlig en nokså finfibret 
muskelstruktur. Selv om kjøttet er ganske 
fettfattig, er det veldig saftig og fantastisk 
smakfullt.

Tidlig preging av kalven
Limousin er utpregede flokkdyr. De trives 
dårligere alene enn sammen med arts-
frender eller annet storfe. For å få trivelige 
dyr å jobbe med i den daglige drift, er det 
viktig å sette seg grundig inn i beste måte 
å behandle limousin-dyr på. Det starter 
med kalvene som trenger god preging og 
regelmessig menneskekontakt. Hvis en 
bruker klokskap og tid på dyrene med fin 
behandling og forsiktighet i all sin omgang 
med dem, kan en få veldig fine, letthånd-
terlige og tillitsfulle dyr.

God ammekurase
I Norge drives det et organisert, systema-
tisk avlsarbeid på limousin for storfekjøtt-
produksjon. Arbeidet drives av foreningen 
Norsk Limousin i samarbeid med paraply-
organisasjonen TYR for å legge grunnlag 
til å kunne ha dyr med de beste produk-
sjonsegenskapene i oppdrettet. Renra-
seavlen er veldig viktig for at det hvert år 
skal være tilgjengelig gode testkandidater 
til Staur. Dette er helt avgjørende for at vi 
hvert år skal kunne tilby gode seminok-
ser både til videre bruk i renavl, til bruk i 
krysningbesetninger for best mulig kjøtt-
produksjon på norske ammekyr og til 
inseminering på melkebruket for å produ-
sere mest mulig kjøtt. Skal du være helt 
sikker på å få slakt i klasse O+ eller bedre 
for å få kvalitetstillegget på 7,- kroner, er 
inseminering med limousin den sikreste 
måten å gjøre det på.

Vi ønsker alle limousinelskere en lysende 
framtid!

Med vennlig hilsen 

Torleif Susort
Syreleder

Velg en vinner, 
Limousin har 
vinden i ryggen

Leder

Av: Torleif SuSorT, 
STyreleder i NorSk limouSiN
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Hvorfor velge Limousin 
– den gyldne rase
    
Av ASmuNd WANdSvik

Klare fortrinn
Renrasede limousin-dyr har en del for-
trinn framfor andre ammekyr. De oppnår 
høyere slakteklasse enn de fleste andre 
kjøttferasene som benyttes i Norge. 
Slakteprosenten er også veldig høy, 
oftest godt over 60 % mot ca. 50 % 
for mange av de andre rasene. Det er 
også svært sjelden at avlere får fett-
trekk på limousinslakt. Dyrene har rela-
tivt smekker beinbygning og gir derfor et 
høyere utbytte enn andre storferaser ved 
nedskjæring til bearbeidede produkter. 
Kjøttet er veldig mørt og saftig hvis det 
behandles riktig. Det skyldes særlig en 
ganske finfibret muskelstruktur. Selv om 
kjøttet er ganske fettfattig, er det veldig 
saftig og fantastisk smakfullt.

Øker raskt
Det har vært en ganske stor økning i 
antall limousin-dyr i Norge de senere år. 
I tillegg til interessen for renavl, er det 
også en populær farrase. Ved å bruke 
limousinokser på krysningskyr eller dyr 
av andre raser, kan man oppnå bedre 
slakteklasse enn ellers på grunn av li-
mousinens gode kjøttfylde. Rasen har 
også normalt moderat kalvestørrelse 
ved fødsel, slik at det er mindre risiko 
med å bruke limousinokse til NRF-kyr 
eller kyr av mindre raser i forhold til kalv-
ingsvansker.

Tidlig preging av kalven
Limousin er utpregede flokkdyr. De tri-
ves dårligere alene enn sammen med 
artsfrender eller annet storfe. For å få 
trivelige dyr å jobbe med i den daglige 
drift, er det viktig å sette seg grundig inn 
i beste måte å behandle limousin-dyr 
på. Det starter med kalvene som tren-
ger god preging og regelmessig men-
neskekontakt. Hvis en bruker klokskap 
og tid på dyrene med fin behandling og 
forsiktighet i all sin omgang med dem, 
kan en få veldig fine, letthåndterlige og 
tillitsfulle dyr.

God ammekurase
I Norge drives det et organisert, syste-
matisk avlsarbeid på limousin for stor-
fekjøttproduksjon. Arbeidet drives av 
foreningen Norsk Limousin i samarbeid 
med paraplyorganisasjonen TYR for å 
legge grunnlag til å kunne ha dyr med 

de beste produksjonsegenskapene i 
oppdrettet.

Limousin er en storferase som har sin 
opprinnelse i et område med samme 
navn i Frankrike. De første dyrene av 
denne rasen ble innført til Norge i 1980-
årene. I Frankrike er det over en million 
renrasede limousin-kyr, mens her i lan-
det er tilsvarende bare noen få tusen. 
Men antallet er raskt økende. Det drives 
oppdrett av limousindyr for kjøttets del. 
Limousin er en typisk ammeku-rase.  
Dyrene har alt for lite melk til å bli brukt til 
noe annet enn det. Normal dagsavdrått 
for ei limousinku ligger rundt 10 liter, 
men kan også være høyere. Det passer 
for en kalv. Frekvensen av tvillingfødsler 
er lav. I avlsarbeidet er melkeproduksjon 
eller evne til å avvenne store kalver et 
viktig kriterium ved utvelgelse av semi-
nokser.

VIGRESTAD BYGG
WWW.VIGRESTADBYGG.NO

Vi gratulerer Siv og Torleif Susort med nybygget
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Limousinens utvikling i 
Norge med tall fra Staur
    
Av kriSTiAN Hovde

Med dokumentasjon fra Staur kommer 
limousinens gode utvikling i Norge fram. 
Siden starten med testing av Limousin i 
2001/2002 til 2015/2016 har limousin hatt 
en fantastisk utvikling. Da fokus på morege-
neksper og økt melkemengde i mordyrene 
kom rundt 2010, har 200 dagersvektene 
økt betraktelig, uten at det har gått utover 
limousinens andre egenskaper. Siden rygg-
muskel ble startet målt i cm under testom-
gangen 2009/2010 har den økt med 0,6 
cm.  Ryggmuskel er en veldig god indika-
tor på dyrets slakteklasse. Med 58 kg i økt 
sluttvekt på Staur, og en slakteprosent på 
62, har limousin økt slaktevekten ved 377 
dagers alder med 36 kg, og er i dag med 
tall fra Staur på 369,5 kg ved 377 dagers 
alder. Framgangen med 36 kg økt slakte-
vekt og en kjøttpris på 85 kr gir en verdiøk-
ning på slakt med over 3000 kr.

Årstall
Startvekt 
230 dager

Sluttvekt 
377 dager

Tilvekst 
gram

Ryggmuskel

2001/2002 307 538 1575  

2002/2003 324 560 1610  

2003/2004 289 512 1517  

2004/2005 293 509 1472  

2005/2006 316 537 1501  

2006/2007 314 541 1545  

2007/2008 305 534 1561  

2008/2009 307 533 1544  

2009/2010 324 550 1540 8,3

2010/2011 307 532 1330 8,11

2011/2012 325 554 1562 8,5

2012/2013 333 573 1634 8,44

2013/2014 344 587 1652 8,48

2014/2015 351 592 1654 8,59

2015/2016 366 596 1568 8,91
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Limousin-populasjonen 
i Norge
Limousinpopulasjonen i Norge 
består av krysningsdyr og ren
rasede dyr. Rasedefinisjonen av 
limousin i Norge har flere sider.
    
Av BjørN AASeN, AvlSuTvAlgeT

Alvsplanen for Norsk Limousin beskri-
ver at det organiserte avlsarbeidet i 
Norge baseres på dyr med gensta-
tus F og kollete dyr med genstatus 
O. Dyra må derfor innfri visse kriterier 
for å være aktuelle til fenotypetesten 
av okser på Staur.

Tlf. 4888 8950   mail@olenbetong.no   www.olenbetong.no

Ferdigbetong
Vi gratulerer Siv og Torleif Susort  

med ny driftsbygning!
Vi er veldig stolt over å ha levert all ferdigbetong  

til prosjektet, fra vårt blandeverk på Gismarvik. 

År 50-74% 75-86% 87-93%
94-100% 
genstatus O

100% 
genstatus F

Sum

2013 4.440 2.300 1.376 2.305 1.043 11.464

2014 4.408 2.487 1.457 2.835 1.094 12.281

2015 4.683 2.806 1.681 3.283 1.170 13.623

Dyr med genstatus O defineres som 
dyr som er oppkrysset. Hunndyr opp-
når genstatus O, med mulighet til å 
stambokføres, når de kan dokumen-
teres å være15/16 Limousin. Hanndyr 
må inneholde en rasegrad på 31/32 
Limousin, dvs både mor og far må 
være stambøkførte/stambokførbare. 
Oppkryssede limousindyr kan være 
både hornet og kollet.

Genstatus F, også beskrevet som full 
french (FF), defineres som dyr som 
har stamtavler tilbake til Frankrike og 
kun består av FF limousin i alle ledd. 
FF dyr er hornete.

Limousinrasen har åpen stambok i 
Norge. Dvs. at det kan krysses frem til 
en stambokført limousin. I tillegg har 
vi lukket stambok med definisjonen 
genstatus F, som det ikke er mulig å 
krysse seg frem til. 

I Norge hadde vi pr 31.12.2015 (siste 
kjente tall fra Storfekjøttkontrollen) 
8.188 mordyr med raseandel  75 % 
limousin eller høyere. 

Limousin er den kjøttferasen i Norge 
som har økt mest de siste 10 år. I 
2006 var det 1.152 mordyr av rasen 
Limousin. I 2006 var kravet for å bli 
registrert i storfekjøttkontrollen som 
mordyr, 88 % raserenhet. 

Antall limousiner, uansett genstatus, 
beskrives her som antall kalver født 
årene 2013-2015, innenfor de ulike 
raseprosenter og genstatuser.

For 2015 er det 3.283 fødte kalver de-
finert som genstatus O dyr og 1.170 
kalver definert som genstatus F dyr, 
til sammen 4.453 fødte kalver, som til 
sammen defineres som 94-100 % li-
mousin. Mens krysningsdyrene i 2015 
utgjør til sammen 9.170 fødte kalver. 
Totalt 13.623 fødte kalver.

Konklusjonen er at Limousin-popula-
sjonen i Norge er i kraftig vekst og at 
veksten er størst innen krysningsdyr 
og genstatus O dyr. 

Prototypen.
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Gourmetkjøtt fra 
Limousin Unik
    
Av ASmuNd WANdSvik

God betalingsvillighet
Produksjon av kalvekjøtt på limousin 
er en virksomhet mange avlere har fått 
øynene opp for etter hvert. Med de  
reglene som gjelder i dag, kan et ung 
okse-slakt etter god tilvekst bli over 300 
kg på kroken, og et kvigeslakt kan også 
bli over 250 kg. Kjøttet på disse dyra har 
fortsatt kalvepreg med veldig finfibret og 
mørt kjøtt. I tillegg har de smekker bein-
bygning, noe som gir et ekstra høyt ut-
bytte ved nedskjæring. Kjøttkvaliteten er 
svært godt ansett blant kunder som er 
virkelig feinsmekkere og villige til å betale 
ekstra for en gourmet-råvare med ekstra 
høy og stabil kvalitet. Kombinasjonen av 
denne betalingsvilligheten og det høye 
skjæreutbytte er noe av forklaringen til at 
slike slakt betales så godt som de gjør. 
Lenger ned i denne artikkelen gis et ek-
sempel på et slaktedyr levert fra Olden 
Limousin som oppnådde kr 88,84 pr kg 
på et knapt 11 måneder gammelt dyr. 
Oppgjøret til produsent ble kr 25.994,58 
før mva.

Produksjon med flere fordeler
Denne produksjonen går under beteg-
nelsen Kalv Unik og er utviklet og pro-
moteres av firmaet Limousin Unik Norge 
SA. Den byr på noen fordeler som flere 
har oppdaget. Hvis du spesialiserer deg 
på dette, kan du ha levert nesten alle 
slaktedyrene før ny kalvingssessong 
starter på grunn av den korte oppfôr-
ingstida. Du kan ha flere mordyr i en gitt 
bygningskapasitet enn ved framfôring til 
okseslakt og kvigeslakt, etter at rekrut-
teringen er ivaretatt. Det gir også en be-
tydelig reduksjon i fôrforbruk og arbeid 
med fôrhåndtering fordi det blir nesten 
en årgang mindre i besetningen. Du får 
salgsinntektene mellom et halvt og ett 
år tidligere, og du får en mer rasjonell 
drift. Hvis du har vårkalving og du styrer 
bedekning og kalvingstidspunkt bevisst, 
kan du ha tomt fjøs med alle dyr på beite 
i løpet av sommeren. Det gir en frihet og 
fleksibilitet som mange setter pris på, og 
bl. a. utnytter til å få en ordentlig ferie.

 Lavt slaktesvinn og stort 
skjæreutbytte
Renrasede limousin-dyr har en del for-
trinn framfor andre kjøttferaser. De opp-
når høyere slakteklasse enn de fleste 
andre rasene som benyttes i Norge. 
Slakteprosenten er også veldig høy,  
oftest godt over 60 %, mot ca. 50 % 
for mange av de andre rasene. Det er 
også svært sjelden at avlere får fett-
trekk på limousinslakt. Dyrene har rela-
tivt smekker beinbygning og gir derfor 
et høyere utbytte enn andre storferaser 
ved nedskjæring til bearbeidede produk-
ter. Kjøttet er veldig mørt og saftig hvis 
det behandles riktig. Det skyldes særlig 
en ganske finfibret muskelstruktur. Selv 
om kjøttet er forholdsvis fettfattig, er det 
veldig saftig og fantastisk smakfullt. Alt 
dette er medvirkende faktorer i produk-
sjonen av Kalv Unik.

I det følgende viser vi 2 husdyrholdere 
som har oppdaget hemmeligheten.

Et eksempel
Olden Limousin har et ferskt eksempel 
med produksjon av dette.

Kopien viser avregning på et slakt av 
Kalv Unik som er ganske representativ. 
Dyret er en trerasekrysning hvor slakte-
kalvens mor er avkom etter ei NRF-ku 
og far er renraset kollet limousin. Kal-
vens mor (50/50) var bedekt med full 
frensh limousin og kalven er derfor 75 
% limousin, og innfrir da kravet for Kalv 
Unik-tillegget på kr 17 pr kg. Kalvens 
alder manglet noen få dager på 11 må-
neder. Dette tilsvarer en vektøkning på 
1.430 gram pr dag fra fødsel til slakting. 
Slaktetilveksten i dette tilfellet er 815 
gram pr dag. Ut fra veieresultater i be-
setninger som veier dyrene regelmessig, 
er dette en nokså representativ tilvekst, 
ikke lav, men heller ikke spesielt høy. 
Slakteklasse U er veldig vanlig. En del 
slakt kommer i E, også, og noen få helt 
oppi E+. Fettklasse 2- er ofte nivået på 
fett for slike dyr. Oppdretteren ligger i 
sone 2 som gir kr 4,55 i distriktstilskudd. 
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Standard kvalitetstillegg for U- til E+ var 
her kr 3,60 og kvalitetstillegg for O+ og 
bedre gir de syv kronene som følge av 
siste jordbruksoppgjør. Kalven var levert 
sammen med 6 andre slaktedyr, som 
gav kr 3,20 i puljetillegg. Samlet pris, 
inkl. alle tillegg, ble kr 88,84, og med 
slaktevekt 292,6 kg ble totalt oppgjør 
eks mva kr 25.994,58. Kriteriene, for å få 
Kalv Unik-tillegget, er min 75 % limousin, 
slakteklasse R og bedre. Fettklasse må 
ikke være over 3+. Høyeste tillatte alder 
er 333 dager for okseslakt og 398 dager 
for kvigeslakt for at kjøttet fortsatt skal 
ha kalvepreg.

Kalv Unik med NRF etter 
to generasjoner
Det har vært en stor økning i antall limo-
usin-dyr i Norge de senere år. I tillegg til 
interessen for renavl, er det også en po-
pulær farrase. Ved å bruke limousinokser 
på krysningskyr eller dyr av andre raser, 
kan man oppnå bedre slakteklasse enn 
ellers på grunn av limousinens gode 
kjøttfylde. Rasen har også normalt mo-
derat kalvestørrelse ved fødsel, slik at 
det er mindre risiko med å bruke limo-
usinokse til NRF-kyr eller kyr av mindre 
raser i forhold til kalvingsvansker. Pro-
duksjon av Kalv Unik er mulig på andre 
generasjon etter ei NRF-ku. Dette er 
derfor en interessant produksjon å tenke 
på for flere enn avlere som driver med 
renrasede limousindyr.

En som satser
LimousinInfo har også snakket med en 
ung mann fra Klepp i Rogaland ved navn 
Ommund Øvregaard, som har oppdaget 
kolombiegget Kalv Unik. Han er ikke mer 
enn 18 år enda, men fikk 2 drektige full 

frensh kyr i konfirmasjonsgave, som nå 
er kjernen i en limousinbesetning med 
8 drektige kyr og 3 drektige kviger. De 
skal alle kalve i vår. Enda er det faren 
som eier gården og drifta formelt, men 
planen er klar for hvordan generasjons-
skiftet skal skje. Gården, som har 290 
dekar dyrka jord for grovfôrproduksjon 
og slaktekyllingoppdrett i tillegg, skal dri-
ves av faren fram til Ommund er klar til å 
overta. Men planene er allerede lagt om 
å bygge nytt ammekufjøs til 60 limou-
sinkyr for produksjon av Kalv Unik. Jeg 
har vært på fagmøte om denne driftsfor-
men, og dette synes jeg er veldig inter-
essant. Det som tiltaler meg mest med 
opplegget er den korte produksjonstida, 
utsiktene til god lønnsomhet og mulig-
heten til en veldig rasjonell drift, sier Om-
mund som stortrives med limousindyra.

Vil du vite mer om produksjonen av Kalv 
Unik, kan du gå inn på hjemmesida til 
Norsk Limousin(limousin.tyr.no). Gå til 
Limousin Unik Norge SA.

Gode proporsjoner for et Kalv Unik Slakt.

Et Kalv Unik-slakt 
— liten risiko for fett-trekk.
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Flere måter å øke 
kjøtt inntektene på 
melkebruket
Potensialet for inntekter på kjøtt i 
melkebesetninger har økt betyde
lig de senere år. Det har skjedd en 
del når det gjelder både prisnivå 
og premiering av kvalitet. Dette er 
en villet utvikling for å stimulere 
til økt produksjon av storfekjøtt. 
De forbedrede forutsetningene har 
resultert i økt satsing på amme
kuproduksjon, men også i rene 
melke besetninger er det allerede 
noen som har begynt å justere 
produksjonsopplegget for å få gle
de av det økte inntektspotensialet. 
Nøkkelen til å få best mulige inn
tekter av de endringene som har 
skjedd, ligger i økt bruk av kjøtt
fesemin, mer kjønnsseparert sæd 
og økt holdbarhet på produksjons
dyrene i melkebesetningene.
    
Av ASmuNd WANdSvik

Bakgrunn
Slik situasjonen er i Norge i dag, kon-
sumeres det mye mer storfekjøtt enn 
hva som produseres innenlands.  
Underskuddet dekkes av import og 
import kvantaene har økt hvert år de 
siste årene. I dag er om lag hver fjerde 
biff som spises i Norge, importert. Det 
har i flere år vært gjennomført tiltak for 
å stimulere til økt storfekjøttproduksjon. 
Det er stor enighet om at disse tiltakene 
har vært medvirkende til at innenlands 
produksjon har økt. Faktum i dag er  
likevel at behovet for import fortsatt er 
økende, og de som lager prognoser 
synes å være enige om at denne utviklin-
gen med stor sannsynlighet vil vedvare. 
Med dette bakteppet, har vi allerede i 
dag en målbart bedre lønnsomhet både 
for spesialisert storfekjøttproduksjon, og 
også på melkebruket. I det følgende skal 
vi peke på særlig 3 faktorer som en mel-

keprodusent selv kan påvirke for å øke 
inntektene fra kjøttet, uten at det går på 
bekostning av inntektene fra melk.

Bruk av kjøttfesemin 
– høyere kvalitetstillegg
En god del melkeprodusenter er opp-
merksomme på at inseminering med 
kjøttfesemin på melkedyr som ikke 
trengs til rekruttering, gir avkom som 
øker inntektene, enten kalven selges 
som fôringsdyr eller føres helt fram til 
slakt i egen besetning. Alle de 5 rasene 
det drives norsk avlsarbeid på, benyttes 
for innkryssing med melkeraser hvor 
målet er å øke produksjonen på og inn-
tektene fra kjøtt. Hensyn som kalvings-
forløp, tilvekst, slakteklasse og fettklasse 
er faktorer som vurderes ved valg av 
rase. I dag selges det flest doser av  
Limousin og Charolais til dette formålet. 
LimousinInfo har hatt en prat med en 
melkeprodusent som har noen tanker 
rundt bruk av kjøttfesemin i melkebeset-
ninger. Navnet hans er Jan Erik Aasbø 
Glåmen og vi gjengir noen av hans tan-
ker og erfaringer litt lenger ute i denne 
artikkelen.

Genos oksekatalog foreslår Charolais 
og Limousin som de to rasene som 
øker slakteinntektene mest, ved krys-
ning med NRF. Avlsutvalget for Norsk 
Limousin anbefaler å bruke de norske 
Eliteoksene Eventyr av Dovre, seminnr. 
72072 og Farmann av Dovre, seminnr. 
72091 til krysning med voksne NRF-kyr. 
Dette er okser med sikre indekser på 
fødsel.

Kjønnsseparert semin
I dag er tilgangen på kjønnsseparert sæd 
begrenset og kvaliteten er heller ikke så 
god som mange skulle ønske. Likevel 
benyttes en del av det som tilbys og det 
er store forventninger til økning i bruken 
etter hvert som kvaliteten forbedres og 
stadig flere okser tilbys. I det lange tids-
perspektivet er det mulig å se for seg at 

alle de beste kyrne blir inseminert med 
kjønnsseparert kvigesæd( i og for seg 
et pussig ord, men det betyr altså at 
sæden er fraseparert hanndyrceller og 
skal bare gi avkom som er kvigekalver). 
Dette åpner altså i ytterste konsekvens 
for at en melkeprodusent kan klare seg 
med maksimum 50 % av kyrne til rekru-
tering av egen besetning. 

Forlenget holdbarhetstid 
på produksjonsdyr
I norsk melkeproduksjon i dag er gjen-
nomsnittlig holdbarhet for et produk-
sjonsdyr godt under 3 laktasjoner, 
hvilket innebærer gjennomsnittlig levetid 
under 5 år. Rekrutteringen i Norge i dag 
oppgis til 44 %. En god del dyr utrage-
res allerede etter første kalv og svært få 
kyr får fem til seks kalver. Dette er en 
kostbar praksis og mange i bransjen er 
enige om at den optimale levetida på ei 
melkeku, sett fra en ren lønnsomhets-
betraktning, er mer i området opp mot 
8 år enn dagens nivå. Kvigeoppdrett  
representerer en stor kostnad som 
mange melkeprodusenter synes å ta for 
gitt, uten å ha spesielt mye fokus på å 
redusere denne kostnaden.

Både inntekter og dekningsbidrag 
kan økes betydelig
Det er mange forhold som har innvirk-
ning på de totale kjøttinntektene i en 
melkebesetning. I det følgende forsøker 
vi å vise eksempler på noen viktige fak-
torer som kan påvirkes gjennom det du 
velger å gjøre. Dette kan kvantifiseres 
gjennom differansekalkyler som viser 
nettoeffekter av noen viktige variable 
som kan påvirkes gjennom bevisste valg. 
Vi gjør en differansekalkyle for okseslakt 
og en for kvigeslakt basert på statistikk 
fra Storfekjøttkontrollen for slaktevekt, 
slakteklasse, fettklasse, slaktealder og 
slaktetilvekst. Alle disse variablene har 
betydningen for hvordan oppgjøret for 
slaktet ender ut til slutt. I denne sam-
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menhengen er slaktetilveksten viktigere 
en levendetilveksten. Limousin, som i 
praksis har samme slaktetilvekst som 
Simmental (658 mot 656 g/d) og mar-
ginalt lavere enn Charolais(684 g/d), 
skårer høyest på både slakteklasse og 
fettklasse. Dette er overraskende for 
mange som vet at både Charolais og 
Simmental har en del høyere levende-
tilvekst enn limousin. Forklaringen ligger 
i den høye slakteprosenten for limou-
sin, over 60 % slakteutbytte. Det som 
gjør limousin ekstra interessant til bruk 
i krysning med NRF, er det økonomisk 
viktige kvalitetstillegget på kr 7,- pr kg 
for alle slakt som får O+ og bedre, nå 
innført som et av flere virkemidler for å 
stimulere til økt storfekjøttproduksjon. 
De fleste rene NRF-slakt kommer i O-, 
O eller O+, med den største andelen på 
O. Alle renrasede okseslakt av limou-
sin kommer gjennomsnittlig i U, hvilket 
innebærer at det er ca. 6 trinn på EU-
ROP-skalaen mellom ren NRF og ren 
limousin. Ved inseminering med Limou-
sin for å få produksjonsdyr for slakt, er 
man for alle praktiske formål garantert å 
få slakteklasse O+ eller bedre, hvis ikke 
fôringen er alt for spartansk. Da vil man 
på alle slakt oppnå de ekstra 4 kronene 

som skiller O og O+ i kvalitetstillegget. 
Hvis noen av NRF-slaktene kommer 
i O-, vil differansen være 7 kroner, og 
da blir kalkylene nedenfor enda nesten 
1.000 kroner mer gunstig ved krysning 
med limousin.

Alt tyder på at denne merinntekten ikke 
betinger noen økte direktekostnader, 
og da vil dette innebære en tilsvarende 
økning i dekningsbidraget. Mange mel-

keprodusenter som i dag driver med 
framfôring av NRF-okser, antyder at 
normalt dekningsbidrag er ca. 4.000 
– 6.000 kroner pr dyr. Hvis du i stedet 
fôrer på en 50 % krysning av limousin, 
har du et potensiale for å øke dek-
ningsbidraget med 50 - 75 %. Dette er 
i realiteten en «gratis» inntektsøkning og 
dekningsbidragsøkning. 

Okseslakt av 50 % NRF/50 % Limousin kontra 100 % NRF:

merinntekt kjøtt: 13 kg x 65,- 845,-

kvalitetstillegg O+ el bedre 328 kg x 4,- 1312,-

spart fett-trekk 328 kg x 1,30,- 426,-

spart fôr 30 dager 379,-

Total merinntekt okseslakt 3002,-

Vi har gjort samme for produksjon av kvigeslakt, 
50 % NRF/50 % Lim kontra 100 % NRF:

merinntekt kjøtt: 16 kg x 65,- 1040,-

kvalitetstillegg O+ el bedre 232 kg x 4,- 928,-

spart fett-trekk 232 kg x 2,50,- 580,-

spart fôr 47 dager 583,-

Total merinntekt kvigeslakt 3131,-

Tilpassa kraftfôr 
gir bedre resultat

           

www.fiska.no

FISKÅ MØLLE AS
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE AS 
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

Ein god fôringsstrategi er ofte det som 
skal til for at du skal nå dine mål. Hos 
Fiskå Mølle får du dedikerte rådgivere 
som hjelper deg å oppnå en optimal 
produksjon.

Populære kraftfôr til 
slakteokser og ammeku

• TOPBULL
Eit robust kraftfôr tilpassa slakteoksar 
på intensiv fôring.

• NOR500
Prisgunstig all-round kraftfôr.

• MAXAMMONBYGG
Eit basisk fôrmiddel (pH ca 9) som kan 
fôrast i store mengder.

• SAU/LAM APPETITT
Trass namnet viser erfaringar at eldre 
kalvar veks og trives godt på dette 
fiber- og proteinrike kraftfôret sjølv i 
store mengder.

For ein tilpassa fôringsstrategi 
til okse og ammeku, kontakt: 

Kjell-Rune Vik
Produktsjef drøvtyggerfôr
Mob: 982 61 270

E-post: kjell-rune.vik@fiska.no
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Kalkylene er basert på gjennomsnittstall 
for alle slaktedyr for hver rase som inn-
går i analysen. Det er et stort potensiale 
for å gjøre det enda bedre. Statistisk 
materiale fra alle slaktedata i Norge viser 
en enorm forskjell mellom de beste og 
de dårligste. Tilveksten i de beste be-
setningene er nesten 50 % høyere enn i 
de dårligste. Den direkte konsekvensen 
av det er at de beste besetningene får 
flere måneder kortere framfôringstid enn 
de dårligste. Her ligger det store penger 
å hente på spart vedlikeholdsfôr og økt 
antall dyr gjennom en gitt bygningska-
pasitet.

Som et regneeksempel vil en melkepro-
dusent som har 40 levendefødte kalver 
pr år med full framfôring kunne øke inn-
tekter og dekningsbidrag med 84.000 
kroner pr år på litt sikt bare med å oppnå 
gjennomsnittlige produksjonsresultater, 
hvis det tas i bruk kjent kunnskap. Det 
vil si at holdbarhetstida på produksjons-
dyra må opp, kjønnsseparert sæd kan 
tas i bruk, slik at antall kyr til rekruttering 
kommer ned i 30 % i aller gunstigste fall(i 
dag bruker noen melkebesetninger alle 
kyrne til rekruttering), hvilket blir 12 kyr, 
og de øvrige 28 kan insemineres med li-

mousinokser, fortrinnsvis lettkalvere, slik 
at det er minst mulig bekymring knyttet 
til kalving.

En som har vist at det går an
LimousinInfo har snakket med en mel-
keprodusent som har et konkret forhold 
til disse temaene, både i tanke og hand-
ling. Han heter Jan Erik Aasbø Glåmen 
og driver et melkebruk i Halsa kommune 
i Møre og Romsdal. Jeg inseminerer 70 
% av hunndyra i min besetning med 

limousin, aller helst kolla. Jeg startet 
året 2017 med 167 drektige kyr og 24 
drektige kviger. Det er det jeg trenger 
for rekruttering. Her er det stort fokus 
på holdbarhet på produksjonsdyra, sier 
Glåmen. Jeg sparer store summer på 
oppfôringskostnader av kviger. I tillegg 
regner jeg økt inntekt på 1.000 kroner 
pr ku når jeg inseminerer med limousin 
og selger kalver som fôringsdyr etter av-
venning.

Jan Erik Aasbø Glåmen.
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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
Fjøssystemer støtter  
kombinertlandslaget

One Touch Feeder 
– en arbeidsom og trofast svenn i fjøset

Nyhet! Med automatisk kraftfôrtildeling

One Touch Feeder er en halvautomatisk skinnegående fôrutlegger som kan  
henges opp i enkel eller dobbel skinnebane. Med enkel skinnebane kan en legge inn sving  
for bruk på to fôrbrett eller mot fôrsentral. Maskinen vil med ett enkelt trykk på skjerm starte utmatingen med den 
mengde grovfôr som er programmert inn for hver dyregruppe. Etter utfôring går den tilbake til hvileposisjon av seg 
selv, klar for neste fôringsrunde.  
 
One Touch Feeder er en prisgunstig løsning. Den kan monteres i alle typer fjøs for storfe og sau.  
One Touch kan leveres med matebord og sideutmater.
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Ønsker du å bli medlem 
i Norsk Limousin?
Hvis du går med planer om å bli medlem i foreningen 
Norsk Limousin, er det flere måter å gjøre det på.
    
Av ASmuNd WANdSvik

Som medlem vil du være del av et fellesskap av framoverlente 
storfeavlere som tenker langsiktig og har et nært forhold til 
dyrene sine. Du vil få tilgang til:

Fagbladet LimousinNytt, 4 pr år
Egen hjemmeside
Fagmøter
Studieturer
Gode dyr i livdyrauksjoner
Aktivt fagmiljø
Innflytelse gjennom årsmøtet
En verdifull sosial arena
Forhåndsbestilling av norsk og importer semin
TYRmagasinet, 5 pr år

Klikk inn på TYR.no>raselag>Limousin, da kommer du til  
Limousin.tyr.no eller ta kontakt med en i styret, se kontakt-
informasjon i bladet, eller TYR.

Om Norsk Limousin
Norsk Limousin(NL) er etablert og drives for å fremme avl av 
limousindyr i Norge og i tillegg arbeide til beste for limousin-
avleres interesser. Den drives som en forening med årsmøtet 
som øverste besluttende myndighet. I årsmøtet har alle med-
lemmer som har betalt kontingent stemmerett, en stemme for 
hvert medlem. Årsmøtet velger styre som forestår løpende 
drift.

Det viktigste NL gjør innenfor formålet driften er tuftet på, er 
avlsarbeid, promotering av rasen, informasjon og tilretteleg-
ging for faglig utvikling, livdyromsetning og stimulering til sam-
arbeid.

Avlsarbeid koordineres av et avlsutvalg bestående av 3 tillits-
valgte limousinavlere. Målet for NL er å få fram de beste ok-
sene og oppnå god avlsmessig framgang for Limousinrasen i 
Norge, i tråd med hva som er fastsatt i den vedtatte avlspla-
nen. Medlemmene i Avlsutvalget er håndplukket av styret ut 
fra kvalifikasjoner og engasjement for å utøve dette ansva-
ret. De er gitt tillit til denne sentrale rollen fra årsmøtet gjen-
nom styret. Nå er det et faktum at vi eksporterer semindoser 
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 verdsatt 
når man driver næringsvirksomhet og har gjort investeringer 
i forventninger om å få avkastning. Men i dette tilfelle kan det 
være enda større grunn til å legge vekt på den anerkjennelsen 

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 kyr å drive utvalg av avlsdyr fra og vi i Norge 
har en Limousinpopulasjon på bare noen få tusen dyr, ja så er 
eksporten av Jovialdoser 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 konsekvenser for framtidig oppdrett. Det er ikke 
sjelden at avlsarbeid sammenlignes med å gå i ei trapp hvor 
inntrinnet er generasjonsintervallet og opptrinnet er den avls-
messige framgangen pr generasjon. Nå har vi en struktur på 
avlsarbeidet vårt som har stort potensiale for å bringe oss 
oppover og framover. Innenfor TYR og NL har vi nå både res-
surser, 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 Eggen-terminologi.

Livdyromsetning er viktig for at både nåværende og poten-
sielle avlere skal kunne skaffe seg gode avlsdyr som passer 
med deres driftsplaner. Livdyromsetningen gjennomføres 
både ved regelmessige auksjoner og formidling.

Faglig utvikling og stimulering til samarbeid utøves ved flere 
tiltak som f.eks. kurs, fagmøter, studieturer, gårdsbesøk og 
ulike prosjekter.

VELG EN VINNER
NORSK LIMOUSIN
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Fanghekker
Sikkerhetsfront, 50 mm  x 32 mm, 4 m, 
6 plasser, justerbare åpninger. 
Pris DKK 2.800 eks mva og frakt.   
Leveres i flere lengder

Grinder
4-rørs, 50 mm, 3-4 m lengde, 
justerbare; høyde: 115 cm
Pris DKK 1.150 eks mva og frakt.

Fôrhekk med rørbøyler
2 x 2 m, 12 plasser
Pris DKK 6.000 eks mva og frakt.

Fôrautomat med kalveskjul
2 m , 950 l beholder
Pris DKK 6.000 eks mva og frakt.

Kalvehus
3m x 4,5m, komplett inkl kombigrind og løftebeslag
Pris DKK 17.000 eks mva og frakt.
Levereses også I størrelse 5 m x 5,25 m.

VI TILBYR KOMPLETT INNREDNING 
TIL AMMEKUFJØS

DANMARKS STØRSTE UTVALG 
I BUKTE FJØSINNREDNINGER

Tirslundvej 34, DK-6650 Brørup; tlf + 45 76 60 00 03; Info@staldmaeglerne.dk; www.staldmaeglerne.dk
Repr. I Norge: Finn Hognestad, mob +47 915 46 765; finn-hog@online.no
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Hvilke priser kan 
Limousinkjøtt oppnå?
Limousinrasens fortrinn er blant 
annet lite fett, god kjøttfylde og 
tidlig utvikling av slaktemoden 
kropp. Dette gir valgmuligheter til 
å gjennomføre slakting av unge 
dyr på 1012 mnd. alder, eller fore 
dem lengre til normale slaktealdre 
som 1417 mnd. Alle dyregrupper 
og aldre, gir gode slakteklasser, 
lite fett og dermed gode slaktepri
ser.
    
Av BjørN AASeN, AvlSuTvAlgeT

Storfekjøttkontrollen fra 2015 dokumen-
terer at Limousin er den rasen i Norge 
som har best slakteklasse på alle dyre-
grupper. Slakteklassene er som følger; 
ung okse U-,  kvige R+, ung ku R- og 
ku slakteklasse R. Ung ku har videre 3- i 
fett, mens ku har fettklasse 3 i gjennom-
snitt.

Limousinens slaktetilvekst er i det yp-
perste området. Limousin har god le-
vendetilvekst, uten å være ekstrem. 
Avlsutvalget ønsker en levendetilvekst 
på ung okse på nivå 1.500 til 1.800 
gram pr dag. Med renraset limousin 
sin slakteprosent på i gjennomsnitt 60 
%, så utgjør slaktetilveksten 900-1.080 
gram pr dag. Det er målt slakteprosenter 
opp til 65 % på Limousin, da er også 
slakteklassen i E gruppen. 

Norgesrekord for ung okse med 
slaktealder inntil 11 måneder
De fleste tror det ikke før de ser det. Ja, 
så bra er mange slakteoppgjør av rasen. 

Norsk Limousin vil gratulere oppdret-
terne Aud og Martin Sandnes på gården 
Flatmo i Brønnøysund, med Norges-
rekord for levert ung okse på inntil 11 
mnd. Ung oksen var hele 371 kg tung, 
slaktet seg i klasse U+. Kjøttprisen in-
klusive alle tillegg inkl. Limousin Unik til-
legget, ble fantastiske 93,19 kroner pr/
kg,  som ga ett slakteoppgjør for ung-

oksen pålydende kroner 34.574,-. Dette 
gir en daglig slakttilvekst målt i kroner 
pålydende 105,- kroner pr dag. Oksen 
gikk gjennom nåløyet som Limousin 
Kalv-Unik. Det må legges til, at en slik 
størrelse på slaktet innenfor kvalitets-
klassen Limousin Kalv-Unik, gjør at det 
er stor risiko for at kjøttstrukturen blir for 
grov og at kjøttfargen blir for mørk. For 
å inneha en ensartet Limousin Kalv-Unik 
kvalitet, så ønsker slakteriene kalver som 
er noe mindre. Anbefalt maksvekt er på 
nivå 320-330 kg. Det er likevel ett impo-
nerende resultat Aud og Martin Sandes 
har fått til. Limousin Info slutter seg til 
gratulantene.

Med grunnlag i gjennomsnittstall fra stor-
fekjøttkontrollen, vil slakteoppgjør for de 
forskjellige dyregrupper, av 75-100 % ra-
seren Limousin, være som vist i tabellen 
under.

Dette er som sagt gjennomsnittstall for 
75-100 % raserene Limousiner. Det er 
ett faktum at renrasete dyr har enda 
bedre kjøttfylde og kjøttpris. Det er derfor 
ikke uvanlig med Ung okse slakteoppgjør 
på nivå kr 35.000,- pr slakt. Det leveres 
også mange Limousin kviger og kyr til 
over kr 30.000,- i slakteoppgjør. Hodyr-
økonomien er ett lite omtalt tema innen 
ammeku miljøet. Halvparten av dyra er 
jo som kjent hodyr. Limousin rasen har 
også her ett fortrinn, da den gir  gode 
inntekter på kvige og ku slaktene. 

Det må også nevnes at det ble klassi-
fisert kun 3 stk ung okser i Klasse E + 
for året 2016 og gjett hvilke raser som 
stakk av med alle 3 klassifiseringene, jo 
Limousin  

Dyregruppe Klasse Fett
Kjøttpris inkl. sone 2, 
kr 4,55 distrikstilskudd

Slaktevekt 
Kg

Sum

Ung okse U- 2+ 77,50 339 26.273,-

Kvige R+ 3- 74,- 245 18.130,-

Ung ku R- 3- 71,- 297 21.087,-

Ku R 3 57,- 357 20.349,-
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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
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Et minne for livet
Statssekretær Terje Halleland klip
pet snora til Siv og Torleif Susort sitt 
moderne ammekufjøs som allerede 
er nesten fullt med limousiner. 18. 
februar i år var det stor festivitas 
når nesten 500 deltagere bivånet 
det som for familien Susort ble et 
minne for livet. Statssekretæren 
hadde mange rosende ord om at 
noen går foran og viser vei. Han var 
veldig glad for den satsningsviljen 
som vises gjennom dette prosjektet.
    
Av ASmuNd WANdSvik

foTo: TySvær BygdeBlAd, kAriNA Søvik

Foran et folkehav av prominente gjester 
med statssekretær i Landbruks- og Mat-
departementet og ordfører i spissen, limo-
usinentusiaster, leverandører, storfeavlere, 
naboer, slekt og venner og mange andre, 
kunne Siv og Torleif Susort offisielt innvie 
sin supermoderne nyinvestering. Arran-
gementet ble en arena for mange faglig 
oppbyggelige samtaler, og en god del av 
de frammøtte holdt gratulasjonstaler, over-
bragte gaver og hilsninger.

Når kun det beste er godt nok
Susort Limousin er Godkjent Aktiv Avls-
besetning for andre år på rad. Det job-
bes etter slagordet «Når kun det beste er 
godt nok». Det er fastsatt noen kriterier 
for å nå denne statusen. Stikkordene er 
veiing og inseminering, særlig med norsk 
semin. I besetningen går det nå 3 semi-
nokser som gir gener fra øverste hylle. Det 
altoverskyggende motivet for dette er avl. 
Vi som driver oppdrett av limousin er del 
av et avlsarbeid som drives innenfor en 
struktur som er utviklet over mange år. 
Det viktige i avlsarbeid er å gjøre målinger 
for å få kvantifisert prestasjonen til dyrene. 
Uten data blir det ingen mulighet for å måle 
om dyrene i hver generasjon nærmer seg 
de avlsmessige målene som vi styrer etter, 
sier Torleif.

Godkjent Aktiv Avlsbesetning
Det har vært en del fokus på veiing i am-
mekubesetninger de senere år, både opp-
fordringer, oppmuntringer og kampanjer 
med økonomisk støtte til anskaffelse av 
vekt. Det handler om riktig mental inn-

stilling. Du må tenke igjennom hvordan 
du kan innrette deg slik at det blir minst 
mulig arbeid med tilrettelegging og tilrig-
ging hver gang du skal veie. Veiestasjon, 
vekt, drivganger, binger i hver ende og 
hele dyrelogistikken må fungere med god 
flyt. Da bruker du minst mulig tid og krefter 

på hele prosessen og resultatene er alltid 
like spennende, sier Torleif.

Stort forbedringspotensiale
Av alle limousiner som ble født i Norge i 
2015, ble ikke mer enn 15 % veid ved 200 
dagers alder(kilde: Årsmelding for Storfe-

Siv og Torleif fikk mange gratulasjoner. Her har de mottatt hilsen fra Ordfører i Tysvær kom-
mune, Sigmund Lier(t v).

Statssekretær Terje Halleland (t v) og Torleif 
Susort virket begge godt fornøyd med dagen.

Bygget var allerede nesten fullt med dyr.

Moderne teknologi fra DeLaval levert av 
Felleskjøpet sørger for automatisk utlegging 
av grovfôr.
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kjøttkontrollen fra Animalia). Her er det et 
veldig stort potensiale til forbedring. Det 
primære er å legge grunnlaget for sikker 
avlsmessig framgang. Jo mer det veies, 
jo sikrere blir avlsverdiene vi baserer fram-
tidige generasjoner på, sier Torleif. Dette 
gjelder både okser og kyr.

Veiing av dyra er ikke bare viktig for avl-
sarbeidet i hele limousinpopulasjonen. 
Torleif veier regelmessig og har en klar 
begrunnelse for også egen del. Jeg har 
oftest vel så stor glede av dataene selv. 
Når jeg har registrert vektene i Storfekjøtt-
kontrollen, har jeg stor glede og nytte av 
dataene gjennom de rapportene som jeg 
kan ta ut med et tastetrykk. De gir veldig 
gode beslutningsunderlag for flere deler av 
drifta. Jeg ønsker jo å fôre og stelle dyra 
mine best mulig, og jeg ønsker å forbedre 
meg fra år til år. Det er ikke alltid jeg får 
til så store forbedringer hvert år, men av 
dataene i Storfekjøttkontrollen kan jeg ta ut 
rapporter som viser framgangen nøyaktig 
når jeg har veid. Jeg finner det for eksem-
pel i P-bevisene, avdråttslistene og under 
fruktbarhet, ku- og kalvehelse. Når jeg 
veier regelmessig, vil vektlistene vise meg 
dyrenes vekter ved forskjellig alder, og jeg 
får som bonus daglig tilvekst automatisk, 
både siden forrige veiing og gjennomsnitt-
lig siden fødsel. Dette materialet gir meg 
også muligheten til å se om et enkeltdyr 
har hatt en dårlig periode i sin oppvekst. 
Når jeg først har begynt å veie og tatt i 
bruk alle mulighetene dataene gir meg for 
gode beslutninger i min besetning, er jeg 
helt avhengig av denne informasjonen, sier 
Torleif som har investert i egen veiestasjon 
og god logistikk for dyreflyten. 

Moderne teknologi
Det nye bygget er 50 m langt og 30 m 
bredt og bygd inntil en eksisterende drifts-
bygning som nå vil bli mest brukt til ung-

dyr. Total bygningsmasse utgjør nå etter 
sammenbyggingen av nytt og gammelt, 
2300 kvm. Den kan huse over 300 dyr 
med stort og smått. Den nye delen inne-
holder 112 liggebåser for kyr med kalv 
og i tillegg 12 kalvingsbinger som også 
kan være sykebinger. Det er også satt av 
god plass til kalvegjemme, så kalvene har 
godt med tomleplass og kan være ufor-
styrret av de voksne når de føler for det.

Bygget, som er levert av Vigrestad Bygg 
med elementer fra Norsk Sandwich, er 
utstyrt med siste skrik innen tilgjenge-
lig teknologi. Betongarbeidene er utført 
av Odland Betong med komponenter fra 
Hå Element og råvarer fra Ølen Betong. 
Det er fangfronter for alle dyr, automatisk 
grovfôrutlegging og kraftfôrautomater til 
alle. Kyrne kan tildeles individuelle kraftfôr-
mengder styrt med bare noen tastetrykk 
på datamaskinen i kontrollrommet hvor in-
formasjonen overføres til en brikke i øret på 
hvert dyr. Leverandøren av I-mek-løsnin-
gene har vært Felleskjøpet med produkter 
fra bl. a. DeLaval. All el-installasjon er utført 
av Tysvær Elektro og hele røropplegget er 
levert av Hervik Rør. Dyrene var ikke tunge å be når de oppdaget 

hvilken velvære ny teknologi  kunne gi.

Det ble anslått ca 500 besøkende under åpningen.

Her er snart et ferdig produkt som inves-
teringen skal gi mange av på sikt: Avlokser 
med topp gener.
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hvilken velvære ny teknologi  kunne gi.

Vi gratulerer Siv og Torleif Susort med moderne 
driftsbygning for fremtidsrettet ammekuproduksjon.

Vi er en stolt samarbeidspartner og takker for samarbeidet.

Sparebank 1 SR-Bank
www.SR-Bank.no

Det ble anslått ca 500 besøkende under åpningen.

Her er snart et ferdig produkt som inves-
teringen skal gi mange av på sikt: Avlokser 
med topp gener.
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Bildet forestiller et fjøs for ammekyr med 
dyrevelferd og  trygg dyrehåndtering i fokus:

  1. Kalvingsbokser
  2. Behandlingsbokser
  3. Avlsokser
  4. Utgjødsling
  5. Liggebås med robuste båsskillere og    
  gummimatte
  6. Kalvegjømme
  7. Bokser med spaltegulv for okser eller   
  rekruttering
  8. Drikkekar
  9. Mikser og transportør
10. Distribusjonsvogn for fôr
11. Fjøsbelysning
12. Naturlig ventilasjon med paneler

Enten du bygger et helt nytt fjøs, eller 
bygger om en eksisterende bygning for 
å tilpasse for kjøttfeproduksjon, kan vi 
hjelpe deg med å planlegge fjøset slik at 
du får en optimal løsning.

Ulike typer kjøttfeproduksjon
Planlegger du å ha ammekyr for å 
produsere kalver, eller kjøpe oksekalver 
og avle for slakt? Selvfølgelig, ulike behov. 
Vi har erfaring med alle typer storfefjøs 
og hjelpe deg med å utvikle de beste 
løsningene for dine behov.

Inspirasjon 
– Planlegg ditt optimale kjøttfefjøs
Praktiske fôringsløsninger, god ventilasjon og 
gjødselhåndtering kombinert med trygg håndtering av dyr, 
robust innredning, komfortable liggebåser og kalvebinger. 
DeLaval har det du trenger for effektiv kjøttfeproduksjon.

Vi gratulerer 
Siv og Torleif Susort med 
moderne driftsbygning for 
Limousinproduksjon

Den 18. februar i år innviet de 
ny og moderne driftsbygning 
for ammekuproduksjon med 
kapasitet til 120 kalvinger pr. år.

For mer informasjon, ta kontakt med Felleskjøpets Imek-selger, eller besøk våre internettsider: www.delaval.no og www.felleskjopet.no/landbruk/Imek
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Anbefalte seminokser 
til NRF og lette raser
Det er stor økning i bruken av 
kjøttfesemin på melkebrukene. 
Mange krysser også inn limousin i 
andre kjøttferaser. Denne artikke
len har fokus på bruk av Limousin 
semin på NRF og på lette kjøttfe
raser.
    
Av BjørN AASeN, AvlSuTvAlgeT

Avlsutvalget anbefaler kun å bruke Li-
mousin semin til voksne kuer, på ra-
sene NRF og lette kjøttferaser. Dette 
fordi krysningsfrodigheten ofte gir større 
fødselsvekter på kalvene, sammenlignet 
med bruk i renrasete besetninger.  Ved 
bruk av Limousin semin så har også 
kuene i gjennomsnitt lengre drektighets-
tid. På renraset Limousin er dette angitt 
til 9 mnd. og 16 dager. Det finnes tilfeller, 
der kuene har gått drektige i 10 mnd. 

Når dette er sagt, så har vi ingen be-
tenkeligheter med å anbefale bruk av 
Limousin semin til voksne kuer av NRF 
og lette kjøttferaser. Det er fornuftig å 
bruke Eliteokser som har stor sikkerhet 
på avlsverdiene og som har gode ver-

dier på fødselsvekt og fødselsforløp. 
Enkelte ungokser som brukes mye, får 
også sikre avlsverdier på fødselsvekt og 
fødselsforløp, før de eventuelt blir Elite-
okser.

Eliteokser

Farmann av Dovre. Avhornet FF 
okse, anbefalt brukt til bruksdyrkrysning 
gjennom Genos oksekatalog. Avlsver-
diene dokumenterer at Farmann er en 
meget god produksjonsokse, sterk på 
tilvekst og spesielt sterk på slakteklasse 
og fettgruppe. Han gir lave fødselsvek-
ter og lette fødselsforløp, men er svak 
på døtres kalvingsevne og døtres mel-
keevne. Farmann er derfor en glimrende 
sluttprodukt okse til produksjon av kjøtt 
på krysningsdyr.

EvenTyr av Dovre. Avhornet FF okse, 
anbefalt brukt til bruksdyrkrysning. 
EvenTyr er vinner i BIFF MAXX range-
ringen, som beste okse av alle raser, i 
intensivt driftsopplegg. Avlsverdiene do-
kumenterer at EvenTyr er sterk på pro-
duksjon, spesielt tilvekst og fettgruppe. 
Han er også sterk på moregenskaper 

som kalvingsevne og melk i døtre. Dette 
kombinerer han med gode verdier på 
fødselsvekt og fødselsforløp direkte. I 
tillegg har EvenTyr en meget god for-
utnytting, noe han viser på BIFF MAXX 
rangeringen, der han er 103 poeng foran 
okse nr 2 på lista, Charolais oksen Han-
nibal av Bø.

Fabian av Gorseth. Kolla okse. Avl-
sverdiene dokumenterer at Fabian gir 
lave fødselsvekter og lette fødselsforløp. 
Svak på produksjon, sterk på døtres 
kalvingsevne og melk i døtre. Fabian 
fremstår som ett bra lettkalver alternativ, 
som avler gode mordyr. Fabian er nr 4 
på BIFF MAXX lista, scorer også godt 
på forutnytting og er den eneste som 
beskrives der, som lettkalver til brusdyr-
krysning.

Gubben av Hvam. Kolla okse. Avl-
sverdiene dokumenterer at Gubben gir 
meget lave fødselsvekter og lette fød-
selsforløp. Sterk på slakteklasse, svak 
på fettgruppe. Gubben er svak på dø-
tres melkeevne. Gubben fremstår som 
ett meget bra lettkalver alternativ. 

•	 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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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

Pioneering solutions in animal health
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Ibiza P av Hovde. Kolla okse. Avlsver-
diene dokumenterer at Ibiza gir meget 
lave fødselsvekter og lette fødselsforløp. 
Middels på produksjon og fettgruppe. 
Ibiza har ikke sikre tall på moregenska-
per ennå. Ibiza fremstår som ett meget 
bra lettkalver alternativ.

Kristian Hovde mottok heder for sin sin 
heterozygote kolla okse Ibiza P av Hovde.

Seminstatistikk 2017
Tabellen viser antall brukte doser fra januar og februar de to siste 
årene fordelt på rase. Limousin har passert Charolais på seminsalget.

Rase 2016  2017 Endring Prosent
Aberdeen Angus 333 469 41
Hereford 354 699 97
Charolais 1210 1671 38
Limousin 1368 1789 31
Simmental 317 417 32
Tiroler Grauvieh 16 39 144
Highland Cattle 2 7 250
Dexter 5 10 100
Galloway 13 1 – 92
Blonde d’Aquitaine 11 37 236
TOTALT 3629 5139 42
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Limousinåret 2016
    
Av BjørN AASeN, AvlSuTvAlgeT

Seminsalg til himmels.
2016 har vært ett strålende seminår for 
Limousin. Det er solgt fantastiske 8.477 
limousin doser. Det ble i 2013 solgt 
4.912 doser, så økningen frem til 2016, 
har vært på formidable 73 prosent, eller 
3.565 doser. Limousin er dermed den 
kjøttferasen som har desidert størst øk-
ning i seminsalget, de siste 4 åra.

Biff MAXX Vinner.
EvenTyr av Dovre er årets Biff MAXX vin-
ner. Biff MAXX er en rangering av norske 
toppokser til bruk i krysningsbesetnin-
ger. EvenTyr av Dovre har følgende del-
poeng: Fôrutnytting 1135, slaktetilvekst 
1031, kjøttfylde 1049, summert til MAXX 
poeng 1087.

Rekord auksjon på Staur.
Testomgangen på Staur 2015/2016 
inneholdt 21 Limousiner, derav 6 kolla 
og 15 FF okser. 

En av oksene skadet seg og ble slaktet. 
20 okser gjennomførte fenotypetesten. 
Følgende 5 okser ble uttatt til semin, 
med testvinner Kaptein av Viersdalen 
som beste okse. De andre seminoksene 
ble Claudius P av Utgårdstrøen, King 
Kong av Hovde, Karamell av Utgård-
strøen, Kilroy P av Nørstegård. Reserve 
ble Krutt P av Holann. Videre ble 8 okser 
uttatt til salgsokser og 6 okser ble vur-
dert til slakt. 

Limousin satte ny rekord, med tidenes 
høyeste gjennomsnittspris for alle raser 
og alle årganger på Staur. Gjennomsnitt-
prisen for de 14 semin og salgsoksene 
ble kr 103.000,-. I tillegg satte Limousin 
ny rekord på ryggmuskel, da Kaptein av 
Viersdalen ble målt til 9,80 cm. 

Jovial PP av Utgårdstrøen 
til Frankrike
Det er eksportert 2.134 doser av  
Jovial til Viking Genetics i Danmark og 
Gen`France i  Frankrike. Tyr opplyser at 
Gen`France i tillegg har lagt inn en bestil-
ling på nye 2.000 doser. Norsk Limousin 

slutter seg til Tyrs styreleder Leif Helge 
Kongshaugs kommentar til eventyret: 
Salg av limousin semin til rasens hjem-
land, er som vi i Norge skulle selge norsk 
produsert konjakk til Frankrike. 

Limmo 16, Agrovisjon på 
Forum i Stavanger
Dette er den 6. Limmo auksjonen, siden 
første Limmo auksjon ble gjennomført 
på Steinvik Gård, hos Gustav Steinvik i 
2011. Årets auksjon var også en suk-
sess, med flotte dyr og mye folk tilstede. 
Det ble solgt 23 stk Limousiner for til 
sammen kr 1.112.000,-  noe som ga 
gjennomsnittpris på kr 48.348,-. 

De dyra som gikk høyest i pris var avls-
oksen Hom Run P ET av Hovde fra 
Kristian Hovde som til slutt ble klubbet 
til 80.000,- og kua Irena av Heiå fra 
Sven Magne Skadsem som endte på 
77.000,-.

Ny Eliteokse Ibiza P av Hovde
Hetrozygot kolla okse som gir lave fød-
selsvekter og gode fødselsforløp både 
på kvige og ku. Ser ut til å gi produk-
sjon omtrent på middel. Foreløpig lav 
sikkerhet på avlsverdier for produksjon 
og mor egenskaper. 

Limousin Unik med god 
fart i seilene
Salget av Limousin Unik går så det 
suser. Det er i år slaktet  771 stk Kalv- 
Unik og 227 stk Okse-Unik, til gode 
merpriser for produsentene. Kjøttet blir 
godt mottatt i markedet, som biffer, fi-
leter og kværnet kjøtt. Spesielt det finfi-
brete kalvekjøttet med lys kjøttfarge, fra 
Kalv Unik, blir godt mottatt i markedet. 

Limousinpopulasjonen 
øker og øker
I 2006 var det tilsammen 1.152 limo-
usinkrysninger og renrasete mordyr i 
Norge. Frem til år 2015 (siste kjente tall i 
Storfekjøttkontrollen) så har rasen 7 do-
blet seg og består nå av 8.188 mordyr i 
storfekjøttkontrollen. Det er født 13.623 
kalver, med Limousin blod årene i 2016.

Dyregoddagene
Som åra før stilte Norsk Limousin med 
dyr på Dyregoddagene den første helga 
i september. Messa blir bare større og 
større for hvert år. Denne gangen var det 
vel rundt 18.000 som besøkte messa. 
Lars Henden stilte med 3 flotte kviger.

Hjemmesiden til Norsk Limousin 
på ny plattform
Norsk Limousin har hatt hjemmesiden 
på egen plattform. Med nye krav til bru-
kervennlighet på nettbrett og telefon, 
samt stadig teknologisk utvikling, så 
valgte styret i Norsk Limousin å gå over 
til ny plattform. Den nye hjemmesiden er 
organisert i felles plattformen, med Tyr 
og andre raselag. Mangeårig redaktør 
Jan Otto Veiseth, har valgt å pensjonere 
seg. Norsk Limousin, takker for enga-
sjert og god innsats over mange år. Ny 
redaktør er Lars Erik Megarden. 

Facebooksiden Limousinavlere 
i god drive
Limousinavlere har hatt økende oppslut-
ning gjennom hele året. Nå er vi nesten 
850 medlemmer. Det  er skrevet ca 350 
innlegg og mange engasjerte og lange 
kommentar tråder. Innleggene er en 
god blanding av raselidenskap, humor, 
faglige temaer, brennende engasjement 
og ikke minst mange flotte bilder. Siden 
styres trygt av Administrator Trond Jære 
og oppnevnt facebook general og Ad-
ministrator Lars Henden, nylig ilagt det 
klingende kallenavnet LimmoLars .

Aktive avlsbesetninger
Begrepet Aktiv Avlsbesetning er et kva-
litetsstempel som kan brukes av be-
setninger som tilfredsstiller gitte krav til 
dokumentasjon, helsestatus, seminbruk 
og oppslutning om avlsarbeidet. Gjen-
nom dette bidrar de Aktive Avlsbeset-
ningene til et bedre avlsarbeid. Samtidig 
er det en trygghet ved kjøp og salg av 
livdyr. Registreringsgrunnlaget for aktiv 
avlsbesetning er foregående år, med 
godkjenning og status Aktiv Avlsbeset-
ning påfølgende år. Aktive avlsbeset-
ninger økte fra 10 stk i 2016 til 15 stk 
i 2017. 



25LimousinNytt  1|2017

post@osid.no 
Tlf. 62 49 77 00 OS ID® 

2550 Os i Østerdalen 

Over 80 års samarbeid  
med norske bønder 

www.osid.no 
www.osidbloggen.no 

Helt siden 1936 har OS ID®  
bidratt til at storfeeiere over 
hele landet kan merke buskapen 
sin sikkert og dyrevennlig.  

Vi er stolte over å være norske  
bønders samarbeidspartner!  

Vi gratulerer Siv og Torleif Susort 
med moderne driftsbygning for 

Limousinproduksjon

Vi har levert og montert el.installasjon 
og takker for oppdraget

Tysvær Elektro
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Bryne Landbruksservice AS 
 
P.B 284-4349 Bryne 
Hå låndsveien 31, 
4344 Bryne 
www.bls-ås.no 
51 77 07 00 
post@bls-ås.no 
 

Vårt hovedfokus er på utstyr og rekvisita til nyfødde dyr. 
I ammeku-besetninger vil dette også være fremtidens  
økonomiske mulighet.    

 

MOOCALL KALVINGSVARSLER 
• Sender SMS ca en time før kalven  
      kommer 
• Henges på halen! 
• Innebygget roaming simkort 
• Oppladbart batteri 
• Gratis mobil app  

CALF AID 
Oral pasta formulert spesielt 
for kalv og for å styrke  
nyfødde kalver— 
Immunforsvar, appetitt og  
tilvekst 

Sweetlics Calf/Beef 
Mineralbøtte formulert til kviger, 
ammekyr og kalver. 
Calf/Beef mineralbøtte gir en 
rekke sporstoff og mineraler til 
det voksende dyret, og hjelper til 
med vekst, immunforsvar og  
fertilitet 
 
 

Råmelkserstatning til kalv  
• Laga av tørket ku-råmelk 
• Engangsflaske med smokk 
• Raskt klar til bruk! 
• Lett oppløselig  

Ingen ting kan erstatte en god start! 
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LIMMO 17, den 7. på rad
– 26. august 2017
Tiden kan komme til å gå fort fram 
til denne festdagen som sikkert vil 
samle mange limousininteresser
te fra hele landet. Du kan allerede 
begynne å glede deg.
    
Av ASmuNd WANdSvik

For sjuende år på rad planlegger vi å 
gjennomføre livdyrauksjon for limousin-
dyr med høy avlsmessig verdi, Limmo 
17. Vi er veldig stolte over å kunne opp-
rettholde et slikt utstillingsvindu for rasen 
vår. Det er fantastisk å se inspirasjon og 
motivasjon lede til en slik dugnadsånd 
som har vært vist hvert år. Dette har ut-
viklet seg til å bli et flott samlingspunkt 
for mange dedikerte limousinavlere og 
andre skuelystne. I år blir auksjonen 26. 
august i Midt-Norge. Det er dialog med 

ledelsen i landbruksutstillingen Agrisjå 
2017 om å samlokalisere arrangemen-
tene i Stjørdal. 

Det er allerede gjort avtale med vår alles 
kjente og kjære auksjonarius, Håkon 
Marius Kvæken om å lede seansen. 
Dere kan allerede begynne å glede dere 
til et av årets høydepunkt for limousi-
navlere, og dere som har godt med dyr 

med spennende genetikk, kan allerede 
begynne å tenke på hvilke som kan til-
bys under hammeren.

Til dere som går med planer om å be-
gynne oppbygging av en ny ammekube-
setning, er dette stedet og anledningen 
for å sikre seg noe av det best oppnå-
elige avlsmateriale som kjerne i en ny 
enhet.

GODKJENT AKTIV AVLSBESETNING
BRSV/BCoV-FRI
HEGE & OLE JONNY OLDEN
Tlf:  40 45 60 91 / 922 86 865 E-post: oljonol@online.no

OLDEN LIMOUSIN
NÅR KVALITET GJELDER
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Intro  Kraftfôr til kalv (0-3 mnd 
med levende gjær).

Vekst  Proteinrikt kraftfôr til okser 
og kviger der man ønsker 
høy tilvekst.

Kjøttfe  Tilpasset kjøttfeokser av de 
tunge rasene der en ønsker 
rask tilvekst.

Muskel  Til intensiv fôring av okser 
som får ekstra mye kraftfôr.

 Drøv Levende Gjær nå også 
som tilskuddsfôr! Gir bedre  
utnyttelse av grovfôret og  
bedre vommiljø.

DRØV 
til storfe i vekst

NYHET
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Limousinrasen har som kjent me
get god fôrutnytting. Dette er en 
meget viktig økonomisk faktor, da 
ett lavt fôrforbruk gir lave fôrkost
nader pr kg produsert kjøtt.
    
Av BjørN AASeN, AvlSuTvAlgeT

Toppliste Norske Limousin okser
På fenotypeteststasjon Staur, testes ok-
sene på egenskapen fôrutnytting. Avls-
planen til Norsk Limousin, er grunnlaget 
for avlsarbeidet i Norge. Etter endt test 
på Staur, får oksene ett rangtall som 
grunnlag for utvelgelsen av seminokser. 
Vektleggingen i Rangtallet gjenspeiler 
rasens avlsmål. For Limousin er vekt-
leggingen for Fôrutnytting på hele 35 %. 
Dette er den enkelt egenskap som Norsk 
Limousin vektlegger høyest. Fôrutnytting 
beregnes på grunnlag av «Fôrforbruk 
per kilo tilvekst i testperioden, korrigert 
for ulikt vedlikeholdsbehov.

En gjennomgang av alle Limousin okser, 
fra oksekatalogen i perioden 2010 til 
2017, viser følgende toppliste i Norge. 
Rangeringen baserer seg på rangtall på 
fôrutnytting i fenotypetesten. Rangerin-
gen inneholder kun okser som har pas-
sert nåløyet og blitt semin okser. Kun 
okser med rangtall over 110 er med på 
listen.

Nummer 1 er oksen Javardage av Ut-
gårdstrøen. Nr 2 Fido av Steinvik. Delt 
3.plass på Bjarne av Schjøll, Grim av 
Dovre og Hurman av Sortedal. 

Det viser seg at franske Bavardage har 
gjennomslag for fôrutnytting i den nor-
ske fenotypetesten, da Bavardage er far 
til Javardage av Utgårdstrøen.

Bjarne av Schjøll er faren til Hurman av 
Sortedal. Begge disse oksene, kolla 
oksen Fido av Steinvik og FF oksen 
Grim av Dovre har også sterke rangtall 
for fôrutnytting.

Kjente og mye brukte okser som Char-
mant av Dovre og Eventyr av Dovre er 
også på topplisten.

Javardage av Utgårdstrøen 115

Fido av Steinvik 114

Bjarne av Schjøll 113

Grim av Dovre 113

Hurman av Sortedal 113

Charmant av Dovre 111

EvenTyr av Dovre 111

Gerhard av Gautestad 111

Integre av Hvam 111

Elvis av Kauserud 110

Fabian av Gorseth 110

Toppliste Franske Limousin okser
Fôrutnytting måles i Frankrike som i 
Norge, ved fenotyptesting av oksene, 
på teststasjon. Oksene får ut fra dette 
en fôrutnytting indeks. Denne er neden-
for presentert for de 15 beste oksene i 
Frankrike.

Nummer 1 er oksen Hourra, en sønn 
etter Bavardage med morfar Ram-Dam. 
Nr 2 er oksen Johia, far Damona og 
morfar Ecrin. Nr 3 Harbois, far Tastevin 
morfar Ulys MN. 

Oksen Aramis MN har to sønner på 
topplista Capitan og Celadon. Topplis-
ten viser at Bavardage har hele 4 søn-
ner blant de 15 beste. Disse er Hourra, 
Hotel, Ildira og Imola. I tillegg innehar 
Bavardage plass nr 7.

Det må også nevnes at Bavardage har 
hatt mange sønner inne på test i Dan-
mark. Fra Viking Genetics stasjon i Dan-
mark, meldes det at sønne gruppen 
etter Bavardage, gjorde tidenes beste 
test på fôrutnytting. 

Fôrutnytting

Rangering Navn Fransk nr Eier Fødselsår För utnytting

1 HOURRA FR2219275373 CREALIM 2012 123

2 JOHIA FR8718931480 CREALIM 2014 121

3 HARBOIS FR1533010028 CREALIM 2012 119

4 HOTEL FR2942852774 CREALIM 2012 118

5 CAPITAN FR1208083812 CREALIM 2007 118

6 ILDIRA FR3542847288 UALC 2013 116

7 BAVARDAGE FR2257773618 CREALIM 2006 115

8 GONDOLIER FR1212071171 CREALIM 2011 115

9 IMOLA FR2246742678 UALC 2013 114

10 CELADON FR1208083823 CREALIM 2007 114

11 TELOPHASE FR1715185027 CREALIM 2002 114

12 SAXUM FR2255671926 CREALIM 2001 113

13 DEODAT FR1932908781 CREALIM 2008 112

14 HADES FR2424552689 CREALIM 2012 111

15 JT FR8710311268 CREALIM 2014 111
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Godkjente 
Aktive Avlsbesetninger
Antallet Godkjente Aktive Avls
besetninger for Limousin i Norge 
har økt fra 10 i 2016 til 15 i 2017. 
Målet er at dette tallet skal øke 
ytterligere. Det er viktig for både 
avlsarbeidet i hele populasjonen 
og for den enkelte avler å gjen
nomføre det som er nødvendig for 
å få denne godkjennelsen.
    
Av ASmuNd WANdSvik

Prioritert område
Godkjent Aktiv Avlsbesetning har i len-
gre tid vært et prioritert fokusområde for 
TYR. Rundt siste årsskifte ble det av-
holdt 3 seminarer med god deltagelse 
for storfeavlere som er eller har tanker 
om å bli Godkjent Aktiv Avlsbesetning. 
Det er fastsatt noen kriterier for å nå 
denne statusen. Stikkordene er vei-
ing og inseminering, særlig med norsk 
semin. Det altoverskyggende motivet 
for dette er avl. Storfeholdere som driver 
oppdrett av Limousin, er del av et avl-
sarbeid som gjennomføres innenfor en 
struktur som er utviklet over mange år. 
Det viktige i avlsarbeid er å gjøre målin-
ger for å få kvantifisert prestasjonen til 
dyrene. Uten data blir det ingen mulighet 
for å måle om dyrene i hver generasjon 
nærmer seg de avlsmessige målene 
som det styres mot.

Riktig mental innstilling
Det har vært en del fokus på veiing i de 
senere år, både oppfordringer, opp-
muntringer og kampanjer med økono-
misk støtte til anskaffelse av vekt. Det 
aller viktigste for å gjennomføre veiinger 
er mental innstilling til deg som avler. 
Saken kan sammenlignes litt med «dør-
stokkmila». Det trengs motivasjon for å 
gjøre de riktige tingene. Uten motivasjon 
blir dørstokken veldig høy og det er for-
bundet med en kjempeinnsats å komme 
seg ut. Hvordan skal du som limousinav-
ler få motivasjon til å begynne å veie? For 
at dørstokken skal bli lavest mulig, er til-
rettelegging et stikkord. Du trenger gode 

sko og egnede klær og utstyr. Kanskje 
er det fint å ha noen å gjøre det sammen 
med også. Det handler om riktig mental 
innstilling. Du må tenke igjennom hvor-
dan du kan innrette deg slik at det blir 
minst mulig arbeid med tilrettelegging og 
tilrigging hver gang du skal veie. Veiesta-
sjon, vekt, drivganger, binger i hver ende 
og hele dyrelogistikken må fungere med 
god flyt. Da bruker du minst mulig tid og 
krefter på hele prosessen og resultatene 
er alltid like spennende. Du gleder deg 
til neste gang.

Stort forbedringspotensiale
Av alle limousiner som blir født i Norge 
i 2015, ble ikke mer enn 15 % veid ved 
200 dagers alder (kilde: Årsmelding for 
Storfekjøttkontrollen fra Animalia). Her 
er det et veldig stort potensiale til for-
bedring. Det er litt leitt å erkjenne, men 
dette er dårligst av alle de fem rasene det 
drives nasjonalt avlsarbeid på i Norge. 
Det primære her er ikke konkurransen 
mellom rasene, men å legge grunnlaget 
for sikker avlsmessig framgang. Jo mer 
det veies, jo sikrere blir avlsverdiene vi 
baserer framtidige generasjoner på. 
Dette gjelder både okser og kyr.

For egen del
Veiing av dyra er ikke bare viktig for 
avlsarbeidet. Hvis du snakker med en 
oppdretter som veier regelmessig, vil 
du møte entusiasme og klar begrun-
nelse for også egen del. De som gjør 
det, har oftest vel så stor glede av da-
taene selv. Når du har registrert vek-
tene i Storfekjøttkontrollen, har du stor 
glede og nytte av dataene gjennom de 
rapportene som du kan ta ut, bare med 
et tastetrykk. De blir veldig gode beslut-
ningsunderlag for mange deler av drifta. 
Du ønsker jo å fôre og stelle dyra dine 
best mulig, og du ønsker å forbedre deg 
fra år til år. Det er ikke alltid du får til så 
store forbedringer hvert år, men av da-
taene i Storfekjøttkontrollen kan du ta ut 
rapporter som viser framgangen nøyak-
tig, hvis du har veid. Du finner det for 
eksempel i P-bevisene, avdråttslistene 
og under fruktbarhet, ku- og kalvehelse. 

Hvis du veier regelmessig, vil vektlistene 
vise deg dyrenes vekter ved forskjel-
lig alder og du får, som bonus, daglig 
tilvekst automatisk, både siden forrige 
veiing og gjennomsnittlig siden fødsel. 
Dette materialet gir deg også mulighe-
ten til å se om et enkeltdyr har hatt en 
dårlig periode i sin oppvekst. Når du 
først har begynt å veie og tatt i bruk alle 
mulighetene dataene gir deg for gode 
beslutninger i egen besetning, vil du bli 
helt «hekta». 

Et eksempel
LimousinInfo har snakket med en som 
har jobbet målrettet for å bli Godkjent 
Aktiv Avlsbesetning. Gyrd Nannestad 
fra Gaupen er kommet på lista for før-
ste gang i 2017. Målet har lenge vært 
å klare alle kriteriene og forrige år kom 
vi ganske nært, men det glapp litt i inn-
spurten, både med veiinger og stam-
bokføring, sier Gyrd. Min motivasjon for 
å kvalifisere meg til å bli Godkjent Aktiv 
Avlbesetning ligger bl. a. i et mål om å 
selge mer livdyr, sier han. Men jeg er 
også opptatt av å drive mest mulig seri-
øst og profesjonelt. Jeg er opptatt av at 
vi skal forbedre oss og min målsetting 
er å finne forbedringspotensialene i drifta 
basert på sikre og målbare data. Fak-
tabaserte beslutninger gir mye sikrere 
framgang enn bare synsing. Å vite er 
langt å fortrekke framfor å tro. Dessuten 
er vi en del av et større fellesskap. Vi er 
medlemmer av både Norsk Limousin og 
TYR. Da vet vi at både bruk av norsk 
semin og systematisk veiing har stor be-
tydning, og øker kvaliteten i det norske 
avlsarbeidet for hele populasjonen, sier 
Gyrd. Etter veiinger vi har gjort, har vi fått 
flere aha-opplevelser som har gitt grunn-
lag for mange spennende diskusjoner 
og vurderinger om både beslutninger vi 
tar i drifta og hvilke seminokser vi skal 
velge på ulike dyr. Resultatene vi har 
fått gjennom Storfekjøttkontrollen, som 
vi selvfølgelig er medlem i, har gitt mye 
verdifull informasjon som bedrer kvalite-
ten på de driftsbeslutningene vi tar, inn-
rømmer Gyrd Nannestad. 
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Gyrd Nannestad med sine tre sønner og en smilende styreleder Leif Helge Kongshaug (t.v.). Foto:Guro Alderslyst

           

www.fiska.no

FISKÅ MØLLE AS
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE AS 
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

FISKÅ INTRODUSERER 
Nytt mineraltilskudd 
med unike egenskaper

 TOPLICK til storfe 
• TOPLICK Gjeldku
• TOPLICK Kvige
• TOPLICK Laktasjon

TOPLICK 
til sau og lam

• TOPLICK Sau

PRAKTISK SPANNHOLDER
Spannholderpatentet til TOPLICK gjør 
det enkelt for deg å ha bøttene stående 
fremme til enhver tid, uten å bekymre 
deg for at de blir veltet. Lettvint låsesys-
tem gjør det enkelt å montere i fjøset. Vi 
har en stor og kraftig holder til storfe, og 
en mindre til sau.

Den gode smaken gjør det lett å lykkes med 

vitaminer og mineraler både i fjøset og på beite
• styrker det naturlige immunforsvaret
• fremmer lønnsomt fôropptak og fôrutnyttelse
• hjelper kyr å produsere sterke, sunne kalver
• bedre vomflora og mer effektiv fordøyelse
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Drifta i dag er basert på mye oppkrys-
sede dyr fra en tidligere NRF-besetning. 
Fram til 2008 var det melkeproduksjon 
på bruket. Etter den tid har det vært fullt 
fokus på oppbygging av en ammeku-
besetning med best mulige egenska-
per for kjøttproduksjon, og i dag er det 
mange renrasede dyr i besetningen. I 
2013 stod en splitter ny driftsbygning på 
1.000 kvm klar til bruk, og i fjor ble det 
totalt 95 kalvinger. I år forventes antallet 
å passere 100. Nå har Gyrd med seg 2 
meget interesserte sønner i drifta og den 
ene planlegger å overta etter hvert. Det 
er svært motiverende og inspirerende å 
være flere sammen om beslutningene 
og gjøremålene. Ofte får vi bedre løsnin-
ger og en mer givende arbeidssituasjon 
når vi er sammen om det, sier han. 

Grunnlaget for dagens besetning ble lagt 
allerede på 90-tallet. Det var et rikelig an-
tall melkekyr i forhold til kvoten allerede 
den gangen. Noe av produksjonen var 
kjøtt og kyr som ikke var nødvendig for 
rekrutteringen ble inseminert med kjøttfe 

allerede da. Alle de fem norske rasene 
har vært utprøvd. Hereford og Angus ga 
for dårlig tilvekst og for mye fettrekk på 
slaktene, mens Simmental og Charolais 
gav for store kalvingsvansker. Konklu-
sjonen har blitt at nå satses det bare på 
limousin, selv om det er én egenskap 
som med fordel kunne vært noe bedre 
der også. Det er i underkant med melk 
i de fleste limousinkyrne, og særlig før-
stegangskalverne, for å utnytte vekstpo-

tensialet i kalvene fullt ut. Men nå ligger 
løpet fast. Over de siste årene har det 
forgått konsekvent og målrettet opp-
kryssing mot renrasede limousindyr. I 
det siste er det også gjort noen forsøk 
med innleggelse av embryo med inter-
essante resultater. Det er stor interesse 
for avlsarbeid på bruket.

Her er alle limousinavlere som ble God-
kjent Aktiv Avlsbesetning i 2017:

Besetnings-
navn

Fornavn Etternavn Adresse Postnr Poststed E-post

Utgårdstrøen 
Limousin

Bjørn Aasen 2500 Tynset bjorn.aasen@vekstra.no

Viersdalen 
Limousin

Leif Hartveit Markaveien 319 3947 Langangen leifhart@online.no

Ausbø 
Limousin

Espen Hestvik Johansen Fjøsmesterveien 1 8854 Austbø johansenespen@yahoo.no

Horpestad 
Limousin

Linn Hetland Horpestadvegen 21 4341 Bryne bjorn@obbygg.no

Holann 
Limousin

Hans Olav Holann Holann gard 2500 Tynset hansohol@hotmail.com

Hovde
Limousin

Kristian Hovde Hovdev. 130 2387 Brumunddal kristianhovde@yahoo.no

Refling 
Limousin

Gyrd Nannestad Stavsjøvegen 278 2335 Gaupen gyrdn@online.no

Olden 
Limousin

Hege og 
Ole Jonny

Olden Olden 7168 Lysøysundet
ole.jonny.olden@hotmail.
com

Flatmo 
Limousin

Aud og Martin Sandnes Krokå 8908 Brønnøysund a_sandnes@hotmail.com

Sletten 
Limousin

Lars Tomas Sletten Kapelrud Trælnes 8920 Sømna ltsk@online.no

Susort 
Limousin

Torleif Susort Susortvegen 295 5565 Tysværvåg torleif.susort@kaefer.no

Søstuen 
Limousin

Gunhild
Sæteråsen og 
Jan H. Guttersrud

Gjodingseterveien 365 2090 Hurdal saeteraasen@yahoo.dk

Dovre 
Limousin

Ingebrigt Vigenstad Bergsgrenda 2662 Dovre ingebrigt@hotmail.com

Wandsvik 
Limousin

Odd Wandsvik Kvernstien 38 4640 Søgne oddwand@online.no

Øiestad 
Limousin

Halvor Øiestad Rykeneveien 868 4821 Rykene halvor@drdog.no
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Fatland Jæren: Siv Undem, 99 71 23 51 

Fatland Oslo: Knut Petter Birkeland, 48 08 60 06 

Fatland Ølen: Bjørn Magne Stople, 98 24 22 10

Vi tenker Limousin - 
kontakt oss gjerne! 
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Innblikk i den franske seleksjonen 
av nye seminokser.
    
overSATT Av HAlvor A. øieSTAd, 
AvlSuTvAlgeT

Hvert år kjøper avlsorganisasjonen CRE-
ALIM inn 42 ca 9 mnd gamle okser for 
videre testing.

Oksene blir delt i tre grupper utifra alder, 
med 14 dyr i hver gruppe. Innad i grup-
pene er det maksimalt 42 dagers alders-
forskjell fra yngste til eldste kalv. Første 
gruppe ankommer stasjonen i juli, andre 
gruppe i september og tredje gruppe i 
oktober måned. Oksene blir testet og 
det fremskaffes data for egenskapene: 
Tilvekst, Muskelfylde, Bein og klauver, 
Bekken og bekkenåpning, Forutnyt-
telse og Kalvingsforløp for så å rangere 
og kåre de beste av de 42 oksene. 
Genomiske resultater blir nå tatt med i 
betraktningen som et komplement, av-
stamning er også av betydning.

For og med størst mulig sikkerhet pro-
dusere balanserte og komplette dyr 
med hovedvekt på egenskapene: Fød-
selsforløp, Kjøttfylde, Fruktbarhet, Kal-
vingsevne og Melkemengde, benytter 
vi våre gjenomprøvde og testede avls-
linjer. Samtidig er vi alltid på utkikk etter 
mangfold og «ny genetikk» innad i rasen. 
Vi forsøker derfor, så sant det er mulig 
utifra dyrenes kvalitet, å velge 30 eller 
40% av oksenekalvene fra besetninger 
hvor det ikke benyttes kunstig insemine-
ring, kun naturlig parring med gårdste-
stede okser fra gamle linjer. Dessverre 
faller årlig ca 80% av disse fra i den 5 
mnd lange prosessen.

9. mars 2017 var det presentasjon av 
oksene testet i denne omgangen med 

10 stk rangert som «Førstevalg» og 8 stk 
rangert som «Andrevalg».

Førstevalgsoksene består av:
•  N°12: Cameos x Urville x Meridien: 

Vekt, Kjøttfylde, Volum og Melk.
•  N°36: Damona x Anecdote x Tastevin: 

 Lettkalver, Melk og Kjøttfylde.
•  N°19: Egide x Azurri x Remix:  

Ny genetikk, Kjøttfylde, Volum og 
Melk. (Egide er Ozeus x Mozart x 
Highlander)

•  N°7: Bel Orient x Urville x Louxor: 
Volum, Melk og Kjøttfylde

•  N°9: Chatelain x Safara x Mas du 
Clos: Volum, Kjøttfylde og Rett  
melkemengde.

•  N°31: Chatelain x Atlas MN:  
Volum og Melk.

•  N°15: Ewek x Remix x Mas du Clos: 
Nytt blod (fra Ewek), Kjøttfylde og 
Melk.

•  N°20: Ultrabo MN x Excellent TD:  
Ny genetikk, Størrelse og Rett  
melkemengde.

•  N°33: Bel Orient x Cesar:  
Lettkalver, Størrelse og Melk.

•  N°6: Atlas MN x Uppercut:  
Ny genetikk, Volum og Melk.

Andrevalgsoksene består av :
•  N°8: Fouet x Bengali:  

Ny genetikk, Størrelse og Volum. 
(Fouet er sønn av Neuf)

•  N°26: Harbois x Fouet:  
Vekst og Volum.

•  N°40: Field x Urville:  
Lettkalver, Kjøttfylde og Melk.

•  N°5: Voilier MN x Ultrabo MN:  
Ny genetikk, Lettkalver, «Allrounder».

•  N°25: Fluctuat x Remix:  
Volum og Melk. ( 
Fluctuat er Urville x Ondit)

•  N°28: Dahair x Mas du Clos :  
«Allrounder».

•  N°34: Gaspard x Volubilis :  
Ny genetikk, Kjøttfylde.

•  N°2 : Bel Orient x Ultrabo MN: 
Volum.

Av oksene kommer syv av «Førstevalgs-
oksene» (N° 12, 36, 19, 7 , 9 , 31  og 
15) og to blant «Andrevalgsoksene» (N°5 
og 28) fra besetninger vi har avlskontrakt 
med og består av de 5% beste limousin-
kuene i Frankrike.

Det er også to kollede okser i gruppa, 
okse N°16 (foreløpig kalt LOUIS16PP), 
homozygot kollet, etter Tigris x Buffalo, 
og okse N°32, heterozygot kollet, etter 
CyanPo x Safara x Remix, som lettkal-
ver.

Så langt er det kun Louis16PP av ok-
sene som har fått navn, resten vil få etter 
hvert.

De to kollede oksene vil ikke gå videre 
i denne avkomsgranskningen, men bli 
benyttet omgående for å skaffe Ibo-
val-data fra gårdene hvor de benyttes.

Av de 18 «Første- og Andrevalgsok-
sene» vil etter helseundersøkelser og 
testing samt sædkvalitet, 10 av dem 
gå videre til den «Komplette» avkomst-
granskningen som starter førstkom-
mende desember. 12 av de resterende 
oksene ble solgt på auksjon, mens de 
siste ble slaktet.

Til slutt vil vi da forhåpentligvis sitte igjen 
med tre okser i oksekatalogen… - om 
fem år. En lang og møysommelig pro-
sess for å finne de tre beste av de 42 
utvalgte vi startet med.

Pierre Royhar ordet
Pierre Roy fra Evolution, tidligere Sersia, den 
franske avlsorganisasjonen for limousin har 
sagt seg villig til å komme med større og mindre 
oppdateringer fra Frankrike og rasens hjemland 
i Limousin Nytt fremover.
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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

Nå er ikke lenger lav takhøyde en begrensning for de som ønsker  
automatisk utfôring. Tyske Eder Feedstar er et unikt og fleksibelt  
system som kan monteres både på nye og eksisterende fôrbrett.

Som fylleklide til Eder Feedstar anbefaler vi BVL Stasjonær fullfôr-
blander og Serigstad Exactfeeder.
 

Automatisk utfôring også 
ved lave takhøyder 

 

Nyhet!

www.fjossystemer.no
Fjøssystemer støtter  
kombinertlandslaget
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Årsmøter i Norsk 
Limousin og Limousin 
Unik Norge SA 
Foreningen Norsk Limousin og pro
mosjenselskapet Limousin Unik 
Norge SA har holdt ordinære års
møter. 2016 var et veldig godt år 
for limousinforeningen og det har 
styret fremhevet i sin beretning til 
årsmøtet. Seminsalget satte ny re
kord med 8392 solgte doser, hvil
ket er en økning på 27% fra året 
før. Det ble gjennomført en veldig 
vellykket livdyrausjon for 6. år på 
rad under Limmo 16 i oktober. 
Foreningens tillitsvalgte har også 
lagt ned en stor innsats med avl
sarbeid både i tilknytning til Staur, 
import og internt og eksternt i for
hold til medlemsmassen. 
    
Av ASmuNd WANdSvik

Den 10. og 11. februar i år ble det avvi-
klet ordinære årsmøter i Stavanger både 
for Norsk Limousin og LUN. Det er god 

kontinuitet i styrearbeidet og både års-
beretning og regnskap bar preg av at 
det har vært jobbet godt i beretningså-
ret. Raselaget opplever gode tider med 
stor interesse for å satse på limousin. 

Det er god økning i viktige nøkkeltall og 
den  økonomiske stillingen er preget av 
meget tilfredsstillende resultater og god 
likviditet. NL fikk samlede inntekter på kr 
711.739 i beretningsåret og etter dek-

En konsentrert lyttende årsmøteforsamling.

Årets nye medlem i E+ klubben, Einar Sundseth fra Leksvik i Nord-Trøndelag, mottok synlig 
bevis fra E+ general Lars Henden.
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ning av alle kostnadene, satt foreningen 
igjen med et overskudd på kr 96. 073. 

Styreleder Torleif Susort ble gjenvalgt 
for 1 år og styremedlem Ole Jonny 
Olden ble gjenvalgt for 2 nye år. Lars 
Erik Megarden og Lars Henden var ikke 
på valgt. Årsmøtet valgte inn ett nytt 
styremedlem for 2 år, som ble den re-
lativt nystartete limousinavler fra Lesja 
kommune, Eva Berger til å erstatte Lars 
Tomas Sletten Kapelrud, som ikke tok 
gjenvalg. Til 1. varamedlem i styret ble 
valgt Tor Erik Ertzaas som kom inn etter 
Gunhild Sæteråsen, hvilken hadde fra-
sagt seg gjenvalg.

Mange tillitsvalgte har gjort en stor og 
viktig jobb i beretningsåret og utsiktene 
er lysende. Stadig flere får øynene opp 
for hvilken fantastisk rase limousin er. 
En god del medlemmer i Norsk Limo-
usin går med investeringsplaner. Det er 
stor grunn til å vente mye positivt i årene 
som kommer. 

Styret har hatt konstituerende møte. Ole 
Jonny Olden ble gjenvalgt som nestle-
der, Lars Erik Megarden ble sekretær, 

Eva Berger annonseansvarlig og Lars 
Henden viderefører ansvaret for materi-
ell. Alle 3 medlemmer av Avlsutvalget er 
gjenoppnevnt og kan fortsette det gode 

og offensive arbeidet som har vært dre-
vet i en årrekke med videre satsning på 
limousinrasen i Norge.

Bedre helse med Pluss Ammeku
Allsidig mineral- og vitamintilskudd til ammeku. 
Pluss Ammeku sikrer god helse, fruktbarhet og tilvekst. 
Pluss Ammeku får du kjøpt i butikkene våre.

www.fkra.no  •  www.felleskjopet.no

Pluss_Bedre helse med Ammeku_A5_2016_FKRA.indd   1 21.03.2016   09:08:14

Bjørn og Elisabeth Aasen mottar hedersbesvisning for sine seminokser av styreleder Torleif 
Susort.
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VALGET AV EN VINNER
-et tilbakeblikk
Et besøk hos Tore Stubberud på 
Kullebund i Østfold i 2002 sitter 
fortsatt i minnet. Vakre limou
sinkuer, flott fjøs og en bonde 
med klar tale og kloke ord. Ord 
som gjør at man selv må TENKE. 
Dette første møte med denne 
rasen ble liggende i pannebrasken 
og kom stadig opp som et popup 
vindu foran øynene på meg. 

Hjemme på gården i Levanger kvernet 
dette inntrykket fra Østfold i hodet. Valg 
måtte tas. Året var 2005 og avgjørelsen 
falt. En avgjørelse som åpenbart ville 
gjøre økonomien anstrengende på kort 
sikt. Melkekvoten ble solgt og embryoer 
bestilt og lagt inn på NRF-kuene. Det var 
spennende tider. Den første limousinkal-
ven kom til 13. september 2006. Beset-
ningen skulle møysommelig bygges på 
topp genetikk og bygninger omgjøres.  
Mål: 40 kalvinger i året. Alle full french.

Å sette i gang en slik prosess på egen 
arbeidsplass med personlig økonomisk 
ansvar gjorde at valget måtte være riktig. 
En bakgrunns-sjekk om limousin-rasen 
på tørre fakta var nødvendig for å sette 
i gang. Denne lille studien fortalte meg 
følgende om Limousinkua. Lett kalving, 
livskraftige kalver, lavest beinprosent, 
høy slaktetilvekst, høy fertilitet, lite fett, 
lang levetid, god fôrutnyttelse, tidlig 
slaktemoden, topp slakteklasse, høy 
andel av verdifulle stykningsdeler, topp 
spisekvalitet, meget god i krysningsavl, 
stor typevariasjon innad i rasen slik at 

det er mulig å drive både intensivt og 
ekstensivt. Og sist men ikke minst, høy 
slakteverdi på hunndyrene, som det jo 
er halvparten av.

Nå i 2017, og mange kalvinger senere, 
stemmer erfaringene med forventnin-
gene! Økonomien ble heller ikke så tung 
som fryktet. God genetikk etterspørres 
i markedet og livdyrsalg underveis har 
kommet godt med. Målet er oppnådd. 
Fjøsene er fulle og Limousinkuene ut-
nytter ressursene på gården til det 
maksimale. Hverdagen er blitt slik den 
skal være med ammeku. Godt stell og 
litt oppmerksomhet er nok til at kuene 
svarer med friske kalver år etter år og 
hilser velkommen i fjøset eller på beitet. 
Slakteoppgjørene er hyggelig lesing.

Tenker du på lommeboka? 

Ren rase eller krysning? 
Velg en vinner!

Tor-Erik Ertzaas,
Bonde.

Jeg utfordrer Aud Sandnes til innlegg i 
neste Limousin Stafett.

LimousinStafetten
I denne spalten skriver en limousinavler om 
seg sjølv, gården, drifta og hva han/hun er opp
tatt av. Innlegget inneholder normalt 300 til 400 
ord og kombineres med 1 – 2 bilder, som skri
benten selv velger. Forfatteren som skriver er 
utfordret av foregående innsender og avslutter 
sitt innlegg med å utfordre en ny limousinavler 
til å gi sitt bidrag til neste utgivelse.



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, Epost: 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

200,-
Piquet skjorte

1000,-
Hel dress

Kun jakke kr 600, 
Kun bukse kr 450, 
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Returadresse:
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

Kvalitetsprodukter fra BBagro

Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

Norges mest solgte 

behandlingsboks!

NYHET:
Hodeløfter for innlegg av bolus.

For bolus se: www.locavore.no

Nå med USB!

To rør i

innfestning

gir styrke og

stabilitet.

Hvorfor fanghekk fra BBagro?

Kraftfôrautomat for kalv på beite. Forgården skal ikke ha tak som beskytter de 
dominerende kalvene mot sol og regn! – To modeller 900 liter/1350 liter.

Fôringskasse m/u fanghekk. Port i bingeskille LVS.
Leveres i flere ulike lengder.

Marechalle veieplatteform
• Rustfri veieplattform 
• Tru-test vektceller. 
• Mål: 2,20 x 0,80 m. 
• Vekt: 55 kg

Ren og ryddig boks! – Med stabile sveiver for alle operasjoner.
Kan brukes for transport av enkeltdyr opptil 1400 kg.


