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

FORMEL Biff

FORMEL Biff Intensiv

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

Fiberrik blanding som
passer når det er lite tilgang på grovfôr eller
seint høsta grovfôr der
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Allround blanding i storfekjøtt produksjonen. Gir
god proteindekning
frem mot slakting

Mengde: 5-8 kg per dag

Mengde: opptil 5-6 kg
per dag
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Leder
God sommer
- godt beite!
Sommer heter årstiden vi nå er
inne i, skjønt mange i vårt langstrakte land kan nok si at den har
uteblitt. Det er regn, regn og atter
regn. Over store deler av landet
henger de fleste etter, med å få
tatt første slått. For ikke å snakke
om hvor klinete beitene er, og alle
utfordringer det medfører.
Når det gjelder framtidig beitebruk er
jeg noe usikker. De signaler som har
kommet fra enkelte hold nå i vår, ang
tilskudd til beiting, gjør sitt til at jeg er
noe betenkt. I skrivende stund, har
ingen av partene signert på årets jordbruksavtale. Det er veldig uheldig når
ting er uavklart, og det gjenstår å se om
ammekuproduksjon i framtida vil foregå
under tak, og med tilkjørte rundballer.
Gjengroing, som allerede er godt synlig
mange plasser, vil med framlagte forslag
få gode forhold.
For avlere med fokus på livdyrsalg,
så har vel våren gått med til salg av
«åringsokser», ta imot nye kalver, som
neste år skal ut på markedet, samt
inseminering av kyr, ved bruk av sæd
doser fra «prioriterte oksefedre» med
tanke på å få levere testkandidater til

Av: Torleif Susort,
styreleder i Norsk Limousin

Staur. Avlsutvalget i Norsk Limousin består av svært dyktige og framoverlente
avlere som trenger et bredt og godt materiale å velge i, for å gi oss mest mulig
avlsmessig framgang, og det er derfor
viktig at vi andre avlere gir de muligheten
til å få velge i mye god genetik.
I august arrangeres Agrisjå 2017, i Stjørdal, og NL planlegger å gjennomføre
Limmo 17 på lørdag 26. Jeg vil anbefale
alle limousinavlere å vurdere nøye om de
har aktuelle kandidater som kan stilles
disponibel til auksjonen. Det er i år som
før, avlsutvalget som tar den endelige
avgjørelse om hvilke dyr som kommer
med. Det er kun dyr fra «grønne besetninger» som gis tilgang til messeom
rådet. Og for de av dere som ikke har
dyr å tilby til auksjonen, er dette en gylden mulighet til å komme å by på, og
kanskje kjøpe med seg nytt og bra avlsmateriale heim.
Vi møtes kanskje neste gang i «trivelige
Trøndelag»
Ønsker alle en god og trivelig sommer!
Med vennlig hilsen
Leder i NL,
Torleif Susort

Bjørn Aasen, Tynset
Mob.: 41 93 31 29
bjorn.aasen@vekstra.no

Mangelfulle e-post adresser

Halvor A. Øiestad, Rykene
Mob.: 97 76 39 25
halvor@drdog.no

En rekke av medlemmene i Norsk
Limousin har både vi og Tyr svært
mangelfulle e-postadresser på.

LimousinNytt:
Lars Erik Megarden
Redaktør LimousinNytt og Hjemmesida
Mob.: 91 74 11 98
megarden@oppdal.com
Annonseansvarlig:
Eva Berger, Lora
Mob.: 90 10 50 20
e3ebj@yahoo.no
Trykk og layout:
Hamar Media as, avd. Nydal
www.hamarmedia.no

Norsk Limousin benytter e-post for
formidling av viktig informasjon som
det haster med å få ut. Eksempler
på dette er tilbud om kjøp av semin;
påmelding av tur til Frankrike; gratis
stambokføring.

I dag har vi nesten 200 e-post
adresser. Det betyr at vel 80 medlemmer ikke har mottatt disse tilbudene
tidlig. Det kan gjøres noe med:
Så vennligst hjelp oss med å nå fram
med medlemsinformasjon på en enkel
og effektiv måte.
Send e-post til
asmundwandsvik@gmail.com

LimousinNytt

2|2017

3

Innhold

4

Annonser
LimousinNytt

Side

Årets okseauksjon

5

Seminuttaket for 2017

6

Åpning Ammekufjøs for Kalv Unik

9

Dekningsbidragskalkyle Staurokser

10

Fenotypetesten på Staur 2017-2018

12

Intervju med Gunhild Sæteråsen

14

Meir mat frå utmark

18

Parasitter på beite

20

Seminokser 2016

22

Pierre Roy har ordet

26

Intervju med Carl Richard Schjøll

27

LIMMO 17, den 7. på rad - 26. august 2017

28

Limousin Stafetten

30

LimousinNytt

2|2017

Medlemsblad
Utgiver: Norsk Limousin
Ansvarlig redaktør:
Lars Erik Megarden,
megarden@oppdal.com
Opplag: 1 000
Utgivelser: 4 nr pr år
Abonnement: Kr. 400 pr. år
Annonseansvarlig:
Eva Berger, e3ebj@yahoo.no
Annonseformater:
Dobbeltside
1/1
1/2 stående
1/2 liggende
1/4 liggende
1/8
Forside: logoexpo

390x257
180x257
85x257
180x125
180x60
85x60
2x70x20

Frist for
annonser og
redaksjonelt
stoff til neste
utgivelse av
LimousinNytt:
2/8 – 2017

Årets okseauksjon
mange kjenner som en av veteranene i
norsk limousinavl. De gamle er eldst, er
det noen som har sagt, og mange har
uttalt at de syntes det var ekstra stas
at Carl Richard kom så sterkt tilbake.

Priser på auksjonen
Katalog 1

31478 Laban av Schjøll

kr 185 000,- Seminokse

Katalog 2

31460 Lex Luther PP av Søstuen

kr 150 000,- Seminokse

Katalog 3

31470 Lars Rocko ac Holann

kr 145 000,- Seminokse

Katalog 4

31462 Luguber av Hovde

kr 105 000,- Seminokse

Katalog 5

31469 Lars Vegas P av Hovde

kr 95 000,- Seminokse

Katalog 6

31464 Luxus av Dovre

kr 90 000,- Reserveokse

Katalog 7

31483 Laffen ET av Viersdalen

Katalog 8

31465 Lurven av Dovre

kr 70 000,-

Katalog 9

31467 Luring av Udlaland

kr 60 000,-

Katalog 10

31474 Leo av Viersdalen

kr 70 000,-

Katalog 11

31472 Lurius av Søstuen

kr 60 000,-

Katalog 12

31475 Ludvig av Nordlien

kr 65 000,-

Katalog 13

31480 Lido av Knuds

kr 67 000,-

Katalog 14

31481 Luxus av Nørstegård

kr 60 000,-

Han har tidligere bidratt med toppokser som har gått hele veien helt til elite
okseuttak. Oksen gikk til Karl Gustav
Lofthus fra Sauda i Rogaland. Okse nr
2 på lista, Lex Luthor av Søstuen oppnådde også en hyggelig pris, kr 150.000
og den lykkelige kjøper her var Torleif
og Kathrine Sunde, også fra Rogaland.
Mange puster nå lettet ut etter spenning
knyttet til hva Kontrollprogrammet for
BRSV og BCoV kunne få å si for prisene
på Staur i år. Nå er spenningen utløst og
umiddelbart synes konklusjonen å være
at potensielle kjøpere har lagt mer vekt
på genetikk enn patologi.

kr 150 000,-

31478 Laban av Schjøll
www.norgesfor.no

Under den årvisse okseauksjonen på
Staur 29.april 2017, oppnådde årets
høyest rangerte Limousinokse, Laban
av Schjøll, en pris på 185.000. Oppdretter er Carl Richard Schjøll, som

DRØV
til storfe i vekst
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.
NYHET

Drøv Levende Gjær nå også
som tilskuddsfôr! Gir bedre
utnyttelse av grovfôret og
bedre vommiljø.
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Seminuttaket for 2017
				
Informasjon fra Avlsutvalget

Avlsutvalget og administrasjonen
hadde i forkant av Staur auksjonen, uttak av seminokser for
2017. Det er 5 seminplasser til
Limousin.
Grunnlaget for uttaket er fenotypetest
resultatene, inklusiv ungdyrkåringen fra
Staur. I tillegg skal avlsutvalget forholde
seg til avlsplanen og sikre at vi har okser
innenfor både FF og kolla dyr med genstatus O, samt okser som er innenfor
gruppene lettkalvere og moregenskaps
okser.

med middels størrelse og ei middels
indeksrekke. Laban skal etter sin avstamming være særdeles god på mor
egenskaper, og med sitt eksteriør skal
han også være en god produksjonsokse. Det kan nevnes at Laban hadde
høyeste innveiingsvekt i testen uansett
rase med 471 kilo. Og han hadde også
høyeste utveiingsvekt uansett rase med
691 kilo. Dette tilsvarer en slaktevekt på
ca 425 kg på 377 dager, noe som gir en
slaktetilvekst fra fødsel på 1064 gram pr
dag. Seminoksen Laban var første okse
ut i Auksjonen på Staur 29/4-17.

31478 Laban av Schjøll er årets test
vinner for Limousin og kommer ut av
testen med et rangtall på 110. Han er
en Full French-okse som er god på både
grovfôropptak og fôrutnyttelse. I tillegg
kommer han godt ut på muskel med
en dybde på gode 9,10 cm. Hans aller
sterkeste side er eksteriør med 9 i helhet
og 117 i rangtall for egenskapen. Laban
er den 3 Limousin oksen noen gang
med topp karakteren 9 i helhet. Han er
et prakteksemplar av rasen med god
lengde og dybde og en helt fantastisk
muskelsetting i alle deler. I tillegg har han
meget gode bein og klauver. Laban er
en rolig kar. Hans far er franske Tricot,
som er kjent for meget god produksjon
og lette kalvinger. Morfar er Patocle, en
annen franskmann som er kjent for spesielt gode moregenskaper. Bak der igjen
ligger Madison. Mora er ei ku født i 2010
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31470 Lars Rocko av Holann

31460 Lex Luther PP av Søstuen

Følgende okser ble utvalgt: Laban av
Schjøll, Lex Luthor PP av Søstuen, Lars
Rocko av Holann, Luguber av Hovde
og Lars Vegas P av Hovde. Reserve til
semin ble Luxus av Dovre.

31478 Laban av Schjøll

utnyting kommer han ut med vanvittig
sterke 68 kr i dekningsbidrag pr dag, når
forutgifter er trukket fra. 85 kr pr kg er da
brukt som slaktepris.

31460 Lex Luthor PP av Søstuen er
en homozygot kollet og oppkrysset
okse som kommer ut av testen med et
rangtall på 110. Han er testomgangens
beste fôrutnytter og dette er det som
blir vektlagt mest i rangtallsberegningen for rasen med hele 35%. Han er i
tillegg meget god på tilvekst og eksteriør. Lex Luthor ﬁkk 8 i helhetskarakter.
Han er en bra stor og lang okse med
god bredde og middels muskelfylde
i alle deler. Han har greie bein og
klauver. Far til Lex Luthor er tyske Rex
som i hjemlandet har meget gode
GS-verdier for moregenskaper og gjør
det der meget godt på kalvinger. Her i
Norge er Rex middels på kalving. Rex er
sønnesønn av franske Remix. Morfar er
gardsoksen Egon av Schjøll som også
er en sønn etter Remix. Lex Luthor er
dermed noe innavlet på meget sterke
Remix. Men Remix er en allround okse
som er noe av det beste som har vært i
Limousinavlen internasjonalt, spesielt på
moregenskaper. Mora er ei kvige født
høsten 2013. Lex Luthor var bare 36 kilo
født. Vi vil betegne denne oksen som en
produksjons- og moregenskapsokse
som også kan gjøre det godt på kalving.
Lex Luthor vokste 259 kg under testens
147 dager, og med testens beste for-

31470 Lars Rocko av Holann kommer
ut av testen med hele 111 i rangtall. Lars
Rocko er en Full French okse som er
meget god på tilvekst og grovfôropptak.
Han har testens høyeste ryggmuskel
med hele 9,46 cm. I tillegg har han en
sterk 8 i eksteriør. Lars Rocko er bra
stor og lang okse. Han er jevnt og godt
muskelsatt i alle deler med god dybde i
dyret. Han har bra bein og klauver. Far til
Lars Rocko er den norske lettkalveren og
produksjonsoksen Farmann av Dovre.
Morfar er en annen norsk eliteokse,
nemlig Bjarne av Schjøll. Bjarne er en
okse som fortsatt står seg bra med 103 i
fødselsindeks, 102 i produksjonsindeks,
108 i morindeks og 106 i totalindeks.
Remix er mormors far. Mora er ei kvige
som kalvet inn under 2 år gammel. Lars
Rocko har med denne avstamminga sjøl
fått ei fantastisk indeksrekke med en
totalindeks på hele 125. Han har selv en
fødselsvekt på 42 kg. 200 dagersvekt
på 389 kg og en 365 dagersvekt på 660
kg. Vi vil si at dette er en okse med gode
gener for lette kalvinger og produksjon.

31462 Luguber av Hovde

31462 Luguber av Hovde er en Full
French okse som kommer ut av testen
med et rangtall på 109. Han er god på
tilvekst og fôrutnyttelse. Han har omgan-

gens nest beste ryggmuskel med 9,42
cm. I tillegg får han 8 i helhetskarakter
på eksteriør. Han er en greit stor okse
med meget god bredde og bra kjøttfylde. Han har testomgangens beste
bein og klauver for rasen. Far er danske
Engkjær Get It, som i hjemlandet gjør
det meget godt, med en total indeks på
129, der han kombinerer meget gode
tall for tilvekst/Muskel og moregenskaper. I Norge gjør han det også bra på
kalving med 109 i fødselsindeks. Morfar
til Luguber er franske Tango, en okse
som er mest kjent for mye muskler.
Mormors far er Palace. Mora her er ei ku
født i 2012 som også har en sønn som
gikk i semin forrige testomgang, nemlig
King Kong av Hovde. Det vitner om ei ku
med gode anlegg! Vi vil si Luguber er en
okse som først og fremst har sin styrke
på produksjon og moregenskaper.

31469 Lars Vegas P av Hovde
31469 Lars Vegas P av Hovde er en kollet okse med små nyvler som kommer ut
med 106 i rangtall. Han er en okse som
gjør det bra med et rangtall på mellom
106 og 108 på alle egenskaper unntatt
fôrutnyttelse, der har han 99. Lars Vegas

31464 Luxus av Dovre

er en bra stor og meget lang okse. Han
er generelt godt muskelsatt i alle deler
og har bra bein og klauver. Faren er britiske Greensons Howlett. I hjemlandet
er denne kjent for kort drektighetstid
og lette kalvinger samt gode produksjonsegenskaper. Morfar er meget
godt kjente Dentatus av Dovre. Mora
til Lars Vegas er ei ku født i 2010 med
god fødselsindeks Han står seg fortsatt
godt og har en fødselsindeks på 111
og en morindeks på 106. Mormor er ei
FF ku, med seminoksen Pan av Weng
til far og Epson bak der igjen på mor
siden. Genetikken i Lars Vegas skulle
tilsi en okse som er god på kalving og på
produksjon. Lars Vegas har under test
perioden gått under navnet Lars Rocko
2, men han måtte bytte navn da det ble
2 Rockoer tatt ut til semin.

31464 Luxus av Dovre er årets reserve
okse og kommer ut av testen med et
rangtall på 107. Hans sterke sider er tilvekst, fôrutnyttelse og eksteriør. Luxus
har en åtter i helhet og er en stor og
lang okse med trygge bein og klauver.
Han er bra muskelsatt i alle deler. Luxus
er heterozygot kollet. Far er den norske eliteoksen Fabian av Gorseth som
først og fremst er en lettkalver med hele
120 i fødselsindeks. Morfar er franske
Usse som er kjent for å inneha ekstremt
gode moregenskaper. Mormors far er
Octobre. Vi vil mene at Luxus er en okse
som er godt egnet for lett kalving og
moregenskaper.
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Den gode smaken gjør det lett å lykkes med
vitaminer og mineraler både i fjøset og på beite
•

styrker det naturlige immunforsvaret

•

hjelper kyr å produsere sterke, sunne kalver

•
•

fremmer lønnsomt fôropptak og fôrutnyttelse
bedre vomflora og mer effektiv fordøyelse

TOPLICK til storfe
•
•
•

FISKÅ MØLLE AS
ROGALAND
Tlf. 51 74 33 00

TOPLICK Gjeldku
TOPLICK Kvige
TOPLICK Laktasjon

FISKÅ MØLLE
ETNE AS
Tlf. 53 77 13 77

PRAKTISK SPANNHOLDER

TOPLICK
til sau og lam
•

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 låsesystem gjør det enkelt å montere i fjøset. Vi
har en stor og kraftig holder til storfe, og
en mindre til sau.

TOPLICK Sau

FISKÅ MØLLE
TRØNDELAG
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA
Tlf. 62 95 54 44

www.fiska.no
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Skogsbeite.

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

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

Midt-
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Åpning Ammekufjøs
for Kalv Unik
Kom mai du skjønne milde, heter
det i sangen. Den 20 mai stemte
ikke dette, men det hindret ikke.
Ca 200 fremmøte til åpning av flott
fjøs i Bjerkreim hos Svein Solberg
og Anne Kristine Birkeland.
Interessen for ammeku er stigende på
Sør Vestlandet. Kjetil Slettebø fra Fjøssystemer kunne fortelle at denne type fjøs
med 3 vegger og uteforing langs den ene
langveggen var i skuddet for tiden.

slik dag. Fatland med grillmester Roy
Skårland assistert av livdyrsjef Siv Undem
serverte marinert ytrefile og burgere av
Limousin (selvfølgelig) med div tilbehør.
Vi takker og bukker, maten smakte utmerket.
Avslutningsvis var det helsinger og div.
overrekkelser fra Fjøssystemer Vest,
Limousin Unik, Fatland og Fiskå Mølle.
Fjellbeite.

Svein og Anne Kristine startet med Limousin i 2010, tidlegere melkefjøs blei brukt.
Men ettersom antall mordyr økte kom nybygg på plass med støtte fra Innovasjon
Norge. Bygget er planlagt for levering av
slakt til kalv unik, og med driftsopplegg
etter resursene på bruket.

Pioneering solutions in animal health

Kalvinger er ca 55 pr år det meste om
høsten, da utnyttes eit ugjødsla utmarksbeite til gjeldkyrne, som har mindre krav
til beitekvalitet uten kalv. Og ikke minst så
får kalven ei stabil foring frem mot slakt
poengterer Svein.
Ellers fekk dei fremmøtte god traktering,
stemningen rundt grillen er aldri feil en

Midt-Norge Slakteri er den
største slakteribedriften som
har sin opprinnelse i MidtNorge. Den ble stiftet i 1984
av slakteriselskapene Inderøy
Slakteri AS (etablert i 1938) og
Levanger Slakteri AS (etablert
i 1932). Med etableringen
klarte bedriften å spesialisere
sine anlegg og etablere en
kostnadseffektiv organisasjon til fordel for bedriftene,
ansatte og bonden.

100
95
75

25
5

- EN bEdrift i

0

KoNSErNEt

-Norge Slakteri AS Tlf. 74 08 37 00 www. norsk-slakt.no
Animax_Agrovision Limmo auction advert_no bleed_5-10-16
05 October 2016 09:30:34
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Dekningsbidragskalkyle
Staurokser
				

Avlsutvalget, Halvor, Kristian og Bjørn

Hvilken rase presterer best økonomisk, når vi sammenfatter høyt
grovforopptak med økonomiske tall,
målt som dekningsbidrag, for oksenes 147 dagers fenotypetest periode på Staur. Er det de ekstensive
rasene som scorer best økonomisk,
eller vil Limousin eller en annen
intensiv rase hamle opp med dem?
Nettopp dette spørsmålet stilte Avlsutvalget seg?
Vi har derfor utarbeidet DB kalkyler på den
beste grovforopptak oksen, for hver av de
fem rasene på Staur i 2016-2017. Dette
er utført med bakgrunn i registrert grovfor/
kraftforopptak og slakte tilvekst, for hver av
de 5 oksene på Staur. Vi har koblet disse

opplysningene opp mot gjennomsnittstall
for alle fem rasene fra Storfekjøttkontrollen 2016. Storfekjøttkontroll tallene danner
derfor grunnlag for slakteprosent, slakteklasse, fettklasse, som igjen er grunnlaget
for kjøttprisen inkludert alle typer kvalitet/
klassetillegg.
Tallene for den beste grovforopptak oksen, fra hver av rasene Herford,
Charolais, Aberdeen Angus, Limousin og
Simmentaler, er presentert nedenfor.
Konklusjonen er meget klar. Limousin
oksen Laffen ET av Viersdalen har suve
rent beste dekningsbidrag for sine 147
dager på Staur. Med kr 9.553,- er han
nesten kr 2.000,- foran rasene med delt
2. plass, som er Charolais oksen Lance
av Stang og Aberdeen Angus oksen
Lakris av Funnaune, (forutsatt at vi leg
ger den nye Prima avtalen for Angus til
grunn). Målt som DB pr dag, er Laffen

Laffen av Viersdalen
ET av Viersdalen på fantastiske kr 65,-,
mens Charolais og Angus oksene ligger
på kr 51,50 pr dag. Simmentaler ligger
på kr 45,- pr dag og Herford på kr 31,pr dag. Dette viser at Limousin rasen
kombinerer grovfor/kraftforopptak på
en utmerket måte. Når Limousinen i
tillegg utnytter foret på den mest effek
tive måten, til å produsere høy slaktetil
vekst, og topper dette med å ha høyest
kjøttpris, så får Limousin en suveren
1. plass.

DEKNINGSBIDRAGSKALKYLE OVER OKSER PÅ STAUR, TESTOMGANGEN 2016/2017
Slakte Slakte
%
klasse

Fett Grunn
klasse
pris

Fet
trekk

Kvalitets Kjøttfe
Innmel
Klasse Distrikts
tillegg
tillegg dingstillegg tillegg tilskudd

Pris
pr kg

Rase

Navn

Hereford

Lance av
Deset

54

R-

3

50,05

-2,5

7,-

5,5

4,-

2,-

4,55

70,63

Charolais

Lance av
Stang

58

R+

2+

53,18

-

7,-

5,5

4,-

2,-

4,55

76,23

Aberden
Angus

Lakris av
Funnaune

54

R-

3

50,08

-2,5

7,-

5,5

4,-

2,-

4,55

70,63

Limousin

Laffen ET av
Viersdalen

60

U-

2+

53,68

-

7,-

5,5

4,-

3,5

4,55

78,23

Simental,
Kjøtt

Liksom P av
Søråsen

57

R

2+

51,18

-

7,-

5,5

4,-

2,-

4,55

74,23

Forutsetninger: Grovfôr: 3,- pr FeM
Dette gjelder den beste grovfôrutnytter i hver rase			
		Kraftfôr: 3,5 pr FeM					

10

Slaktetil
vekst på
Staur, kr:

Fôrut
gifter,
samlet:

Deknings
bidrag på
Staur totalt:

Dekningsbidrag
på Staur pr
dag:

124

8'758,-

4'189,-

4'569,-

31,-

262

148

11'282,-

3'685,-

7'597,-

51,5

2768

84

144

10'170,-

3'062,-

7'108,-

48,5 (51,5 Prima
avtale)

Laffen ET av
Viersdalen

1914

568

172

13'455,-

3'902,-

9'553,-

65,-

Liksom P av
Søråsen

2337

650

150

11'134,-

4'550,-

6'584,-

45,-

Grovfôropptak, Kraftfôropptak, Slaktetilvekst
ant kg:
ant kg:
på Staur, kg:

Rase

Navn

Hereford

Lance av
Deset

2670

434

Charolais

Lance av
Stang

2544

Aberden
Angus

Lakris av
Funnaune

Limousin
Simental,
Kjøtt

LimousinNytt
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Automatisk utfôring også
ved lave takhøyder

Nyhet!

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 fullfôrblander og Serigstad Exactfeeder.

www.fjossystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Fjøssystemer støtter
kombinertlandslaget

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

LimousinNytt
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Fenotypetesten
på Staur 2017-2018
				

03.03.2017, og i pulje 3 havner de som
er født mellom 04.03.2017-31.03.2017.

Rekordpåmelding til Staur.

En besiktigelse innebærer at det kommer
en fra ressursgruppa til gården for å se
på kalven og dens mor. Lynne og eksteriør inkludert bein og klauver er hovedfokus. Besiktigelsen må gjøres i forkant
av uttaket av den pulja oksen er i. I de
tilfeller en produsent har okser i flere puljer vil besiktigelsen tas slik at eldste okse
er klar før uttaket av sin pulje.

Avlsutvalget v/Bjørn Aasen

Totalt er det påmeldt 88 limousin kalver
til årets testomgang. Dette er Avlsutvalget og administrasjonen meget fornøyd
med. Vi har hatt møter hvor vi har vurdert
hvilke kalver som er aktuelle for besiktigelse. For å være aktuell for besiktigelse
må kalven være stambokførbar og oppfylle visse krav ift. avlsverdier. Avlsplanen
inneholder flere kriterier. Blant annet
skal kalvens fødselsvekt være maks 47
kg, O-dagers avlsverdi maksimalt 107.
Oksekalver etter den tyske prioriterte
oksen Rembold PP falt ut pga for dårlige fødselsindekser i Norge. Avkom etter
prioriterte fedre blir høyest prioritert, men
det kan være andre fedre som er av
interesse. Av de påmeldte kandidatene
er det 59 som skal besiktiges.
Kandidatene som skal besiktiges er etter
følgende fedre: Ibiza PP 13 stk, Engkjaer
Get It 1, Favars 5, Edakkya 11, Gino
av Kittelsrud 5, Jovial av Utgårdstrøen
9, Fenrir 1, alle disse er etter prioriterte
fedre. Andre interessante kandidater er
etter Index 1 stk, Erebos 1, Comte 1, Fumaroli 1, Cameos 3, Ultrabo MN 1, Denbreiz MN 1, Abot MN 1, Bolide 1, Home
Run PP ET 2, Jon PP av Steinvik 1.

TYR har i disse dager sendt ut mail til de
produsentene som ikke får besiktigelse
på noen av sine påmeldte kalver. Hvis du
ikke har mottatt mail fra TYR kan du derfor regne med å bli kontaktet for besik-

Favars sønn.

Avlsutvalget håper vi får til flere søsken
grupper etter prioriterte fedre. Etter påmeldingen har vi tro på grupper etter
Ibiza PP, Favars, Edakkya, Gino av
Kittelsrud, Jovial av Utgårdstrøen og
kanskje Cameos. Videre har vi satt i
verk innsending av hårprøver til kollet
test for alle kandidater som har kolla
mødre, og har fedre Ibiza PP og Jovial av
Utgårdstrøen. Dette fordi vi håper på flere
homozygot kolla kandidater. Viser det
seg at vi har mange homozygot kolla
kandidater, vurderes det om de heterozygote kolla kandidatene må vike plass.
Oksene tas ut i tre puljer etter alder.
Er oksen født mellom 21.12.201603.02.2017 havner han i pulje 1. I pulje
2 er det okser født mellom 04.02.2017-

12
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Jovial sønner.

tigelse av kalvene i løpet av sommeren.
De som besiktiger begynner nok med
dette i midten av Juni.
Avlsutvalget og administrasjonen har uttaksmøter for hver pulje. Etter møtene
vil det bli sendt ut informasjon til oppdretterne som har kalver som blir tatt ut.
Oppdrettere med kalver som ikke blir tatt
ut vil også få beskjed etter hvert uttak.

Dato for uttak: Pulje 1: 30.06.2017.
Pulje 2: 07.08.2017. Pulje 3: 04.09.2017.
Limousin har 21 testplasser til rådighet.
Avlsutvalget har store forventninger til
årets årgang av Limousin.

Ibiza PP sønn.

Vi tenker Limousin kontakt oss gjerne!
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

LimousinNytt
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Intervju med Gunhild
Sæteråsen
En av årets kandidater uttatt til
semin er kollaoksen Lex Luthor
av Søstuen og i den forbindelse
har LimousinNytt hatt en prat med
oppdretter Gunhild Sæteråsen,
som står bak denne karen. Oksen
er resultat av et langsiktig og
målrettet avlsarbeid hvor det er
bygget inn ønskede egenskaper i
mora gjennom flere generasjoner
og hun var så inseminert med den
tyske homozygot kolla oksen CN
Rex PP, som da er blitt far til Lex
Luthor. Linja på morsida går helt
tilbake til ei kolla krysningsku som
var innkjøpt i 2004. Alle avkom
etter henne har siden vært kolla.

hvert fall da, spøker Gunhild. Vi kom fort
tilbake til hverdagen.

Det største som kan skje

Inseminerer alt

Mange kjenner eller vet av Gunhild og
er klar over at hun ikke er en nykommer
i norsk limousinavl. Hun har både hatt
tillitsverv og er kjent gjennom reportasjer
og i andre sammenhenger. Ingen som
kjenner Gunhild er i tvil om at hun er glad
i dyr og at livet hennes er mye preget av
omgang med dyr. Da er avl også et fascinerende interessefelt. Denne hendelsen var et kjempehøydepunkt i hennes
tid som limousinavler. Hun legger ikke
skjul på at det er det største som kan
skje å få en testkandidat på Staur uttatt
til semin.

Champagne i kjøleskapet
Det var veldig fristende å spørre om
hvordan dette ble feiret, når en så unik
begivenhet plutselig blir en realitet.
Neeei… vet ikke…, husker ikke… Jo, vi
tok en øllll, kom det da spontant etter
at hun hadde fått tenkt seg godt om.
Åh, ja, det kvalifiserte ikke for en champagne altså? vil vi vite da. Vi kunne i og
for seg ha tatt en champagne også, for
vi har ei flaske i kjøleskapet. Den har ligget siden 2010 når vi fikk den av noen
hyttevenner. Var også innom tanken
på en flaske kaptein Sabeltann-champagne, men det har nå ikke blitt enda i

14
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Ved siste telling var det 25 ammekyr i
besetningen til Gunhild og Jan Henning
Guttersrud, som også er med på eierskap og drift. De har stort sett fått kalver
hele året, men styrer nå unna sommerkalving. På renrasede limousin-dyr med
genstatus O har det stort sett blitt lagt
inn sæd av gode kollaokser. Full frensh
limousinene har selvfølgelig vært inseminert med topp FF-genetikk med kompletterende egenskaper. På Søstuen er
det ingen gårdsokse. Her insemineres
alt. Det har vi gjort de siste 4-5 åra. Selv
om det er tidkrevende å klare å holde
lav omløpsprosent, så er Gunhild godt
fornøyd med det hun har oppnådd.
I gjennomsnitt ligger vi med et forbruk
på 1,4-1,5 doser pr drektighet. Men det
svinger. Sist høst brukte vi 8 doser på 8
kyr og endte med 8 drektigheter. På den
annen side er det også et eksempel hvor
vi gjorde 5 insemineringer på ei ku, men
det ble til slutt kalv.

Hovedmålet
På spørsmål om hva som er hovedmålet
for besetningen, blir Gunhild litt nølende,
men så kommer det ganske kvikt: Jeg
har mange delmål. Og så kommer det
mer, jo jeg har et hovedmål også, og det
er: jeg vil produsere best mulig dyr. Så er

det selvfølgelig avgjørende for om dyra
skal bli gode, bedre eller best, hva slags
egenskaper vi snakker om. Da må vi se
på egenskapene til hvert enkelt dyr og
velge fedre til neste generasjon basert
på ulike egenskaper til hvert individ. Her
blir det lagt stor vekt på melkemengde
og fødselsegenskaper.

Mye utmarksbeite
På Søstuen er store utmarksbeiter en
viktig del av ressursgrunnlaget. Det har
betydning for driftsopplegget som er
valgt på gården. Dyra kan hente hjem
billige fôrenheter. Men det er ikke bare
å sende dyra til skogs og så hente de
hjem på høsten, særlig ikke i et område
hvor det ferdes ulv, selv om det er prioritert beitedistrikt. Denne produksjonen
krever at du er til stede og følger med på
hva som skjer. Gunhild har ofte daglig
kontakt med flokken, av flere grunner.
Ikke minst har hun igjen for det på høsten når dyra skal tas inn.

Fineste og mest
interessante rasen
Når vi spør Gunhild om hvorfor hun holder på med Limousin, kommer svaret
kontant: Det er selvfølgelig fordi det er
den fineste og mest interessante rasen.
Hun har lenge vært interessert i avl og
vet at i denne virksomheten må det tenkes langsiktig. Da er ti år kort tid.

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

LimousinNytt
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Vi gratulerer

Siv og Torleif Susort med
moderne driftsbygning for
Limousinproduksjon

1

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

4

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.

For mer informasjon, ta kontakt med Felleskjøpets Imek-selger, eller besøk våre internettsider: www.delaval.no og www.fel

16
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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.

12

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

6

6

2

5

8
3
7

9

11
10

lleskjopet.no/landbruk/Imek
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Meir mat frå utmark
				

AV: Yngve Rekdal, leiar seksjon Utmark,
Norsk institutt for skog og landskap,
Ås 01.07.17

Auka matproduksjon krev at heile
landet blir teke i bruk. Noreg har
svært lite dyrka areal for produksjon av mat. Berre 10 millionar
dekar, eller 3 prosent av landarealet, er jordbruksareal. Det meste av
landet er utmark. Trekkjer ein bort
jordbruksareal og busette areal
utgjer utmark heile 96 prosent
av landarealet. Her ligg det store
arealressursar som kan brukast i
matproduksjon, men haustinga kan
berre gjerast av beitedyr.
Tal frå prosjektet ”Arealrekneskap i utmark” ved Norsk institutt for skog og landskap, viser at kring 138 millionar dekar,
eller 45 prosent av landarealet, kan nyttast som beite for husdyr. Det vil seie at
det frå desse areala kan haustast fôr som
gjev tilvekst hos beitedyr. Dette er beite i
snaufjell, fjellskog, barskog, lyngheier lang
kysten og i raviner i flatbygdene. Om lag
10 prosent av landarealet er i beste beiteklasse, svært godt beite.
Beiteressursane i utmark er ulikt fordelt,
med store regionale og lokale variasjonar
i mengde og kvalitet. Troms er fylket som
kjem ut med eineståande høg beitekvalitet med heile 22 prosent av arealet som
svært godt beite. Agderfylka, Hedmark
og Finnmark kjem ut på den fattigare sida

LimousinNytt

Regionale gjennomsnittstal kan skjule
store lokale ulikheiter skapt av berggrunn,
lausmassar, topografi og klima. Døme på
dette er Hedmark med svært rike beite
i nord, og skrinnare midt og sør i fylket.
Sør-Trøndelag har rike fjellbeite, men fattigare ut mot fjordar og kyst.
Det er ikkje meir enn 100 år sidan utmarka
var viktigaste fôrgrunnlaget for norsk husdyrproduksjon. Haustinga av fôr i utmark
har sidan gått mykje tilbake, men framleis er det ein viktig del av fôrgrunnlaget
for norsk landbruk. Norsk sauehald har
2,1 millionar sau som hentar det meste av
produksjonsfôret frå utmark. Utmarksbruk
er i auke i produksjonen av storfekjøt og
255 000 storfe gjekk meir enn 5 veker i utmark i 2016. Det vart hausta verdiar for vel
1 milliard kroner dersom dette fôret skulle
vore erstatta av dyrka grovfôr. Tek ein
også med reindrifta som haustar i utmark
heile året, blir dette talet atskilleg høgare.
Landstal frå prosjektet ”Arealrekneskap
i utmark” viser at fôruttaket frå norsk utmark i alle fall kan doblast. Truleg kan
det haustast atskilleg meir, men da vil ein
måtte gå noko ned på tilveksten på dyra
da dei vil måtte ete meir av planter med lågare fôrverdi, slik som til dømes lyngartar.
Beitekvaliteten i utmarka er ikkje berre
naturgjeve. Mykje av vegetasjonsbiletet
i norsk utmark er ein arv etter tidlegare
tiders veldig intensive utmarksbruk. Beiting, slått og anna hausting gav eit ope,

grasrikt landskap. Situasjonen i det meste
av landet i dag er at beitetrykket er for
lågt. Tresettinga blir tettare og plante
produksjonen i undervegetasjonen blir
redusert når lys og varme ikkje slepp ned.
På den beste marka kjem høgvaksne
urter og bregner inn og skuggar ut graset.
Beitekvaliteten blir derfor sakte redusert
på store areal. Utmarka må skjøttast skal
beitekvaliteten takast vare på.
Utmarksbeite er den mest arealkrevande
næringa vi har. Om lag 35 prosent av
norsk landareal blir bruka av organiserte
beitelag. Tek ein med reindrifta, som
reknar 40 prosent av landet som sitt
driftsareal, blir det store areal som kvart år
blir hausta av beitedyr. Skal beitenæring
kunne drivast må tilgangen til areal sikrast.
Arealtilgangen er i dag stadvis sterkt truga
av andre arealinteresser som vern av rovdyr, hyttebygging, skogplanting og jakt.
Ei produktiv utmark er eit fortrinn for norsk
landbruk. Denne ”gratisressursen” er eit
vilkår for lønsemd i sauehaldet. Storfehaldarar ser også meir mot utmark som
del av fôrgrunnlaget, og nye tal for tilvekst
som kan oppnåast viser svært gode resultat. Det kan produserast mykje meir
mat frå norsk utmark ut frå den ressursen
som ligg der. Det kan truleg også hentast
ut ein meirverdi frå det utmarksbaserte
landbruket. Sunn mat, produsert i rein
og vakker natur, med høg dyrevelferd
skulle høve godt inn i trendar som ein ser
i matmarknaden no. Dess meir det øvrige
landbruket går mot det industrialiserte, vil
beitebruk stå fram som eit økologisk alternativ som også gjev kortreist mat og mat
med lokal identitet.
Ei utfordring er å finne driftsformer for bruk
av utmark inn eit moderne landbruk. Det
gjeld til dømes organisering av beitebruk.
Her kolliderer ofte ein eigedomsstruktur
og bruksrettar forma på 1800-talet, med
behova i dagens landbruk. Viktig er det òg
å lage driftsopplegg som ser den samla
ressursen i inn- og utmark i samanheng.
Utmarkbeite kan drivast med godt resultat over det meste av landet dersom ein
tilpassar drifta til dei lokale naturvilkåra.
Nokre bygder har ressursar i utmark som
gjev særskilt gode vilkår for å utvikle eit
utmarksbasert landbruk.

Stripebeiting.
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med kring 6 prosent eller mindre i beste
klasse.
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One Touch Feeder
– en arbeidsom og trofast svenn i fjøset

Nyhe

t!
Med a
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kraftfô
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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.

www.fjossystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Fjøssystemer støtter
kombinertlandslaget

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no
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Parasitter på beite
				
Av veterinær Merethe Norvik

gi blodmangel og dårlig tilvekst. Lever
ikten befinner seg i leveren, men er avhengig av en snegle som mellomvert på
beite for at livssyklus skal fullføres og nye
storfe kan smittes. Leverikter er derfor
oftest et problem hos dyr på beiter med
fuktige områder, hvor sneglen kan leve.
Slakterifunn vil fortelle deg om dette er
aktuelt i din besetning.

eller stort smittepress. Men biologien er
ikke svart/hvit, og det vil finnes dyr som
aldri opparbeider seg en god immunitet.
Disse dyra utgjør et mindretall av dyra i
flokken, men de vil alt etter beites smittepress stå med parasitter i større eller
mindre grad. Disse dyrene er med på å
øke smittepresset på beitene, samt de
kan selv bli syke.

få så mange parasitter at de blir syke.
Det er derfor ikke vanlig å behandle
storfe som tidligere har vært ute, da de
har immunitet. Denne immuniteten kan
overskrides ved høy belegningsgrad

å huske at høy dyretetthet og høy belegningsgrad også her kan gi problemer
med parasitter, både i form av redusert
tilvekst og sykdom.

Hvert år behandles mange storfe
mot parasitter før, under og etter
beitesesongen. Det finnes forskjellige strategier for å beskytte
dyra mot parasitter på beite, både
utvortes og innvortes parasitter.
Ammeku
Det er både praktisk orienterte Immunitet
Dyr med stor parasittbyrde kan få symp- Kalver av beitende ammekyr øker gradog mer målrettede behandlings- tomer som diare, avmagring, mistrivsel, vis opptagelsen av gress under diepestrategier. Samtidig er beitets matt pels og ikke minst dårlig tilvekst. rioden. Dette gir en gradvis opptagelse
smittepress og dyras immunitet I dag er det vanlig å behandle alle dyr av parasittsmitte og kalvene får dermed
varierende. Denne artikkelen gir som skal på beite for første gang, selv god tid til å utvikle immunitet mot paen introduksjon til videre fordyp- om dyra opparbeider seg en immunitet rasitter. De går også sammen med
når de møter parasittene. Etter hvert immune mødre, noe som gir et lavere
ning innen emnet i din besetning. som immuniteten blir god, vil ikke dyrene smittepress på beitet. Men det er viktig
De mest vanlige innvollsparasitter
Blant innvollsparasittene finnes flere
typer orm, encellede parasitter og
leverikter. Rundorm (løpeorm og tynntarmsorm) er nok de mest kjente parasittene, hvor smitte opptas fra larver
på beite. Larvene utvikler seg i mage/
tarmsystemet til voksne rundorm. Disse
utskiller så egg, som på beitet klekkes til
larver. Dyrene spiser i seg disse larvene
og dermed fortsetter denne syklusen.
Lungeormen er litt annerledes da den
går fra tarm til lymfe, videre via hjerte
til lunger. Her utvikles larvene til voksne
orm, som utskiller egg. Egg og nyklekte
larver hostes opp og svelges, dermed
havner de til slutt med avføringen ut på
beitet igjen.
Encellede parasitter lever også i tarmen
på storfe og kan forårsake sykdommer
som koksidiose og kryptosporidiose.
Under sin oppformering i tarmen, skader koksidiene tarmcellene og kalvene
får ofte blodig diare. Kryptosporidiene
er mest aktuelle i kalvens første leveuker
og gir skader på tarmslimhinnen med
påfølgende vandig diare. Encellede parasitter har altså størst betydning hos
unge dyr, som ofte blir dehydrerte og
ved store blødninger også anemiske.
De overlever godt i fuktig miljø og det
kan være utfordrende å sanere for disse
parasittene.
En annen parasitt er leverikten. Denne
gir ikke så ofte klinisk sykdom, men kan
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Veterinær Merethe Norvik er veldig glad i dyr og yrket sitt

Diagnostikk
For å finne ut mer om smittepress på
beitene, kan det sendes inn avføringsprøver fra noen dyr i flokken. Da blir avføringen undersøkt for parasittegg og
larver. Antall parasittegg disse individene
har utskilt ved prøvetakingen er en peke
pinn på beitets smittepress. Generelt
kan man si at beiter med mange unge
dyr (dårlig utviklet immunitet) og beiter
med høy belegningsgrad sannsynligvis
har høyere smittepress. Da de fleste orm
ikke smitter mellom dyrearter vil vekselbruk av beiter (for eksempel sau, hest og
storfe) gi et lavere smittepress.

Behandlingsmuligheter
Det er forskjellige typer medisin mot parasitter for matproduserende dyr, og de
kommer i ulike former. Boluser som legges ned i vomma og varer i flere måneder er mye brukt. Ellers finnes medisiner
i form av injeksjon, pulver, mikstur og
påflekkingsvæske. Påflekkingsvæsken
helles i en stripe på huden på ryggen
fra skulderblad til halerot. Ikke alle parasittmidler virker mot alle typer parasitter.
Det er viktig å velge riktig medisin til enhver tid, især med tanke på utvikling av
resistens blant parasittene.

Her kan det legges inn mange limousinembryo.

Oppsummering
Det er enkelt å tro at vi skal behandle alle
dyr, for å sikre oss et lavt smittepress på
beitene og beskytte dyra våre mot sykdom. Mange vil nok også tenke på den
økonomiske gevinsten, da man får en
beskyttelse mot subklinisk sykdom og
dårligere tilvekst. Det er derimot funnet
resistens mot medisiner blant parasitter
hos forskjellige dyrearter. Det er derfor
viktig å tenke alternative strategier og
forebygging. Her spiller belegnings-

grad, smittepress og immunitet en viktig
rolle. Blir orm resistente samtidig som
vi behandler ofte med parasittmidler, vil
ormebyrden på beitene bli overrepresentert av resistente orm. En riktig medisinbruk er derfor viktig for at vi også i
framtiden skal ha effektive medisiner for
å behandle dyr mot parasitter. Snakk
med din lokale dyrlege og finn sammen
en strategi som passer for deg og din
besetning.

OLDEN LIMOUSIN
NÅR KVALITET GJELDER

GODKJENT AKTIV AVLSBESETNING
BRSV/BCoV-FRI
HEGE & OLE JONNY OLDEN
Tlf: 40 45 60 91 / 922 86 865

E-post: oljonol@online.no
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Seminåret 2016
				
Av Avlsutvalget

Limousin har satt ny rekord i 2016
med 8.477 registrerte, inseminerte
doser.
Av disse er ca 3.800 doser registrert i
Storfekjøttkontrollen og ca 4.700 registrert i Husdyrkontrollen for melkekyr.

Norske okser

sin og Tyr, har truffet bra med utplukk av
okser til medlemmer og storfemiljøet for
øvrig. Det viser samtidig at produsenter,
enten de driver renraseavl, krysningsavl,
eller er melkekuprodusenter, har tro på
at bruk av Limousin semin vil gi dem
økonomisk og genetisk fremgang i sin
besetning.
Det er til sammen registrert inseminering
med hele 7.299 norske semin doser.

22

Utenlandske okser

Toppoksene :

Jovial av Utgårdstrøen har satt norsk
rekord for kjøttfe, med 1.929 inseminerte doser. Jovial er ungokse i 2016
og de tre neste oksene på topplisten er
fra samme årgang, mens nr 5 er Eliteoksen Farmann av Dovre. Dette er ett
bevis på at Avlsutvalget, Norsk Limou-

Jovial

Jovial av Utgårdstrøen PP

1.929

Javardage av Utgårdstrøen

1.148

Jovna av Gorseth

856

Junior av Steinvik

828

Farmann av Dovre

565

Det er til sammen inseminert med
1.178 utenlandske semin doser. De
mest brukte er franske Favars med 127
doser, franske Edakkya med 123 doser
og tyske Ibiza PP med 121 doser.

Antall
ins

72055

Usse

Spes bestilling
Limousin

20

Spes bestilling
Limousin

3

72057

Charmant av Dovre

Limousin

35

Ionesco

Spes bestilling
Limousin

4

72059

Carl av Rendum

Limousin

1

09232

Pan Av Gamkinn

Limousin

7

72060

Ulys MN

Spes bestilling
Limousin

1

09241

Mas du Clos

Spes bestilling
Limousin

5

72061

Ultrabo MN

Spes bestilling
Limousin

1

72003

Malibu

Spes bestilling
Limousin

1

72062

Viking

Spes bestilling
Limousin

2

72022

Valter Av Schjøll

Limousin

7

72063

Ryde Uranos

Spes bestilling
Limousin

1

72025

Pax

Privat import

1

72065

Dentatus av Dovre

Limousin

86

72029

Ramdam

Spes bestilling
Limousin

1

72066

David av Schjøll

Limousin

3

72033

Amandus
Av Biksrudhagen

Limousin

2

72067

Hauteclair

Spes bestilling
Limousin

1

72034

Advald Av Dovre

Limousin

4

72068

Urville

Spes bestilling
Limousin

3

72035

Anfield Av Nørstegård

Limousin

5

72069

Vetiver MN

Spes bestilling
Limousin

5

72038

Sauvignon

Spes bestilling
Limousin

1

72071

Samson

Spes bestilling
Limousin

3

72041

Kenos

Spes bestilling
Limousin

1

72072

Even Tyr av Dovre

Limousin

264

72044

Suc Au May

Spes bestilling
Limousin

3

72073

Elvis av Kauserud

Limousin

8

72046

Bjarne Av Schjøll

Limousin

7

72077

Tango

Spes bestilling
Limousin

1

72049

Placide

Spes bestilling
Limousin

1

72081

Thy Sullivan

Spes bestilling
Limousin

3

72050

Rockstar

Spes bestilling
Limousin

4

72083

Mateo PP

Spes bestilling
Limousin

13

72052

Triomphamn

Spes bestilling
Limousin

7

72084

Ozeus

Spes bestilling
Limousin

2

Okse

Navn

Kode

09224

Genial

09230
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72085

Bolide

Spes bestilling
Limousin

4

72112

Nectar

Spes bestilling
Limousin

5

72090

Tastevin

Spes bestilling
Limousin

2

72114

Ardlea Dan

Spes bestilling
Limousin

5

72091

Farmann av Dovre

Limousin

565

72117

Grim av Dovre

Limousin

6

72092

Fernando av Wandsvik Limousin

68

72118

Gerhard av Gautestad

Limousin

1

72093

Fabian av Gorseth

Limousin

259

72119

Gubben av Hvam

Limousin

183

72094

Fido av Steinvik

Limousin

8

72120

Gino av Kittelsrud

Limousin

113

72098

Elite Erasmus

Spes bestilling
Limousin

5

72121

Armoric

Spes bestilling
Limousin

14

72099

Azurri

Spes bestilling
Limousin

3

72122

Branceille

Spes bestilling
Limousin

3

72101

Anecdote

Spes bestilling
Limousin

7

72125

Cameos

Spes bestilling
Limousin

30

72102

Arial

Spes bestilling
Limousin

1

72126

Maradona PP

Spes bestilling
Limousin

8

72103

Cyan Po

Spes bestilling
Limousin

5

72127

Risvang Gustav

Spes bestilling
Limousin

7

72104

Aimable

Spes bestilling
Limousin

2

72128

Hurman av Sortedal

Limousin

9

72105

Abot

Spes bestilling
Limousin

3

72129

Hilmar P av Hvam

Limousin

25

72106

Bavardage

Spes bestilling
Limousin

13

72130

Harald Rex ET av
Hovde

Limousin

4

72107

Don Juan

Spes bestilling
Limousin

1

72131

Hilberg P av Hvam

Limousin

2

72108

Dacke av
Margreteholm

Spes bestilling
Limousin

2

72133

Engkjær Get It

Spes bestilling
Limousin

55

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

LimousinNytt

2|2017

23

24

72134

Bakkens Polled Gigolo

Spes bestilling
Limousin

8

72176

Junior av Steinvik

Limousin

828

72138

Bushido

Spes bestilling
Limousin

1

72177

Jovna av Gorseth

Limousin

856

72140

Chaumeil

Spes bestilling
Limousin

11

72179

Jovial av Utgårdstrøen
PP

Limousin

1 929

72141

Comte

Spes bestilling
Limousin

1

72180

VB Ingmar

Spes bestilling
Limousin

10

72142

Anside Flint

Spes bestilling
Limousin

13

72181

Edakkya

Spes bestilling
Limousin

123

72143

Polled Sheriff

Spes bestilling
Limousin

4

72182

Fenrir

Spes bestilling
Limousin

50

72144

Hidalgo PP

Spes bestilling
Limousin

7

72183

Ibiza PP

Spes bestilling
Limousin

121

72145

Chatelain

Spes bestilling
Limousin

19

72184

Rembold PP

Spes bestilling
Limousin

72

72146

Claudius PP

Spes bestilling
Limousin

10

72185

Vulpian

Spes bestilling
Limousin

11

72147

Index PP

Spes bestilling
Limousin

26

72186

Correze

Spes bestilling
Limousin

26

72149

Dieunordic

Spes bestilling
Limousin

24

72187

Jost Pp

Spes bestilling
Limousin

18

72150

Intègre av Hvam

Limousin

135

72188

Frisson Pp

Spes bestilling
Limousin

5

72151

Ibiza P av Hovde

Limousin

78

72189

Vermeil

Spes bestilling
Limousin

3

72152

Isle ET av Øiestad

Limousin

28

72190

Erebos

Spes bestilling
Limousin

8

72153

Indigo av Viersdalen

Limousin

63

72191

Denbreiz MN

Spes bestilling
Limousin

7

72154

Imaldur av Dovre

Limousin

299

72192

Fumaroli

Spes bestilling
Limousin

5

72155

Damona

Spes bestilling
Limousin

14

72193

Hotel

Spes bestilling
Limousin

5

72156

Dixdeder

Spes bestilling
Limousin

15

72194

Gstaad

Spes bestilling
Limousin

5

72157

Gundark po

Spes bestilling
Limousin

8

72195

Kaptein av Viersdalen

Limousin

46

72158

CN Rex PP

Spes bestilling
Limousin

12

72196

Klaudius P av Utgårdstrøen

Limousin

60

72159

Ludwig PP

Spes bestilling
Limousin

12

72197

King Kong av Hovde

Limousin

77

72160

Posthaven P Zansibar

Spes bestilling
Limousin

6

72198

Karamell av Utgårdstrøen

Limousin

45

72162

Østergaard Flamme

Spes bestilling
Limousin

4

72199

Kilroy P av Nørstegård

Limousin

35

72164

Greensons Howlett

Spes bestilling
Limousin

12

72504

Neuf

Spes bestilling
Limousin

2

72165

Viva Voce

Spes bestilling
Limousin

2

72511

Tricot-MN

Spes bestilling
Limousin

3

72166

Euphrate

Spes bestilling
Limousin

6

72513

Thetis

Spes bestilling
Limousin

1

72167

Day

Spes bestilling
Limousin

21

72515

Mozart

Spes bestilling
Limousin

2

72168

Ecila

Spes bestilling
Limousin

9

72516

Usted

Spes bestilling
Limousin

2

72169

Favars

Spes bestilling
Limousin

127

72521

Iman

Privat import

3

72171

Efee

Spes bestilling
Limousin

2

72527

Wilodge Fastrac

Privat import

27

72172

Dahair

Spes bestilling
Limousin

10

72528

Netherhall Gallant

Privat import

13

72174

Lowerffrydd Empire

Spes bestilling
Limousin

1

72529

Netherhall Jackpot

Privat import

7

72175

Javardage av Utgårdstrøen

Limousin

1 148

72531

Exocet

Privat import

1
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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!

Bryne Landbruksservice AS
P.B 284-4349 Bryne
Hålåndsveien 31,
4344 Bryne
www.bls-ås.no
51 77 07 00
post@bls-ås.no
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har ordet

Pierre Roy

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.

utrangert grunnet kalvingsforløp, lynne,
fertilitet osv.

Foreløpige resultater fra G-årgangen på Moussours.
				

De 6 oksene kvalifisert for siste testomgang i G-årgangen er:
Gattaca:
Gengiskahn:
Ginseng:
Givay:		
Grenache:
Gstaad:

Oversatt av Halvor A. Øiestad,
avlsutvalget

Årlig ankommer kun topp 6 av oksene
for testing på Moussours. Her testes
avkomsgrupper av hunndyr etter oksene for moregenskaper. De resterende
okser som har vært testet i årgangen er

Ginseng er tilgjengelig som kjønnsepparert hunndyrsæd. Gstaad er tilgjengelig
som kjønnssepparert både hunndyr- og
hanndyrsæd.

Endelige resultater kommer neste oktober, men SÅ LANGT viser resultatene for
de nevnte okser følgende:

Egenskap
Okse

Fødsels
forløp

Vekt ved
avvenning
og 18 mnd

Knokkel
bygning

Muskel

Døtrenes
fertilitet

Melk og
kalvens
tilvekst

Døtrenes
kalvings
evne

Gattaca

+

=+

+

=

=+

=

--

Gengiskahn

+++

=-

=-

=+

=+

+++

=

Ginseng

=-

++

+++

=-

=-

=+ / ++

=

Givay

=-

=+

+++

-

=-

++

+++

Grenache

+++

=+

=-

++

+++

+ / =+

=

Gstaad

=+

+++

+

+++

=

=- / =

=

Feltbeiting.
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Urville x Ondit
Anecdote X Ozeus
Tonic x Universel
Ondit x Remix
Tastevin x Amiral
Usse x Safara

Siden Gattacas døtre ikke viser god kalvingsevne ser det ut som om han neppe
blir å finne i oksekatalogen etter avsluttet
test.
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Intervju med Carl Richard Schjøll
Den limousinoksen som kom best
ut av testen i 2016 – 2017 var
Laban av Schjøll. Avleren som
stod bak denne, er ikke ukjente
Carl Richard Schjøll, og av han
ville LimousinNytt gjerne vite litt
mer om hva var bakgrunnen for
suksessen.
Nestor i limousinavlen
Jeg ser ikke bakover, bare framover,
sier Schjøll når vi spør om hvor mange
av hans testkandidater på Staur som
er tatt ut til semin. Avl er veldig spennende og interessant. Derfor har det alltid vært satset på genetikk av de beste.
Jeg tenker mye på hvilke okser jeg skal
bruke på hunndyrene mine for å få dyr
med verdifulle egenskaper i neste omgang, sier han og innrømmer at Valter
av Schjøll var kanskje den beste når vi
spør om hvilken okse han er mest fornøyd med av de som kommer fra han.
Når han fikk vite om uttaket av Laban,
var det ingen feiring av den grunn. Tar

ingen seier på forskudd. Det er mye
som skal stemme for at sluttresultatet
skal bli godt. En gang tidligere ble en
okse tatt ut av produksjon på grunn av
dårlig fruktbarhet, så enda er det tidlig
å si. Det er først når oksen blir eldre det
viser seg om alt er i orden med bein og
klauver, kalvingsforløp, fruktbarhet og alt
det andre som skal stemme.

kommer svaret kontant: jeg har vært
bortom Charolais og Hereford, men de
ble fort skjalta ut, særlig pga høyere frekvens med kalvingsvansker. Nå har jeg
noen anguskrysninger, men det er limousin som er favorittrasen. Ingen tvil om
at den ligger mitt hjerte nærmest. Har
tenkt mye på hvorfor det er slik, men det
er vanskelig å sette ord på.

20 års fartstid

Ønsket allsidig drift

Kjernen i den besetningen Carl Richard
Schjøll har i dag, kommer fra Tore Stubberud. Det er nå 20 år siden de dyra
kom i hus. Det har vært prioritert mest
mulig semin for hele veien å kunne ligge
i front med det genetiske materialet.
Det har aldri vært kjøpt inn avlsokse,
men det har hendt at okser født i egen
besetning har vært benyttet til å få dyr
drektige som har vist seg vanskelige å
inseminere.

I tidligere tider har det vært mye korn
dyrking på gården, og en periode var
det potet. En del inntekt har også kommet fra skogen. Men etter hvert som
korn
økonomien ble dårligere, kretset
tankene rundt noe annet å bruke ressursgrunnlaget til. Da ble limousin
oppdrett en fin kombinasjon i den øvrige
drifta for å få vekselbruk med gras i deler
av dyrkajorda som totalt utgjør 383
dekar. Hele skogarealet som er på ca
300 dekar, benyttes til utmarksbeiter og
da passer gårdens arealer godt til den
drifta som er i dag.

Favorittrasen
På spørsmål om ikke det kunne vært
aktuelt med andre raser på gården,

Tilpassa kraftfôr

gir bedre resultat
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.

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

FISKÅ MØLLE AS
ROGALAND
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE
ETNE AS
Tlf. 53 77 13 77

Populære kraftfôr til
slakteokser og ammeku
•

TOPBULL
Eit robust kraftfôr tilpassa slakteoksar
på intensiv fôring.

•

NOR500

•

MAXAMMONBYGG

•

SAU/LAM APPETITT

Prisgunstig all-round kraftfôr.
Eit basisk fôrmiddel (pH ca 9) som kan
fôrast i store mengder.
Trass namnet viser erfaringar at eldre
kalvar veks og trives godt på dette
fiber- og proteinrike kraftfôret sjølv i
store mengder.

FISKÅ MØLLE
TRØNDELAG
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA
Tlf. 62 95 54 44

www.fiska.no
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LIMMO 17, den 7. på rad
– 26. august 2017
				
Av Bjørn Aasen

Vi er på vei inn i siste fase av planlegging og forberedelse til Limmo
17. Nå går tiden fort fram til denne
festdagen som sikkert vil samle
mange limousininteresserte fra hele
landet. Nå kan du virkelig glede deg.
For sjuende år på rad skal vi gjennomføre
livdyrauksjon for limousindyr med høy
avlsmessig verdi, Limmo 17.
Til auksjonen ønskes dyr med interessant genetikk, både fullfrench og dyr med
genstatus O hvis de er kollet, heterozygot
eller homozygot. Det ønskes primært
hunndyr, som kan være av alle kategorier:
drektig ku, drektig kvige, ungkvige, bedekningsklar kvige eller ku med kalv ved fot.
Det er også ønskelig å få med noen okser
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på genetisk toppnivå. Hvis noen har en
seminokse å tilby, vil det bli verdsatt høyt.
Besetninger som er testet grønne for sykdommene BRSV eller BCoV i løpet av det
siste året, kan nå sende påmelding av dyr
til Avlsutvalget v/Bjørn Aasen, e-post bjorn.
aasen@vekstra.no. Legg ved P-bevis og
stambok. Påmeldingen er bindende.
Avlsutvalget for Norsk Limousin gjør den
endelige vurderingen av dyrene som skal
gå under hammeren og da får alle eiere
av påmeldte dyr direkte melding om det,
og all nødvendig relevant informasjon om
gangen videre.

Påmeldingsfrist 23.07.17.
Alle auksjonsdyr over 8 mnd. skal være
stambokførte. Auksjonsdyr under 8 mnd,
skal være stambokførbare.
Påmeldte auksjonsdyr skal ha godt lynne.
Alle auksjonsdyr skal ha veterinærattest,

som ikke er eldre enn 14 dager før auksjonsdagen. Attesten skal også inneholde
drektighetskontroll for drektige hodyr.
Auksjonarius blir også i år Håkon Marius
Kvæken.
Til dere som går med planer om å begynne
oppbygging av en ny ammekubesetning,
er dette stedet og anledningen for å sikre
seg noe av det best oppnåelige avlsmateriale som kjerne i en ny enhet.
Vi er veldig stolte over å kunne opprettholde 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 utviklet seg til
å bli et flott samlingspunkt for mange dedikerte limousinavlere og andre skuelystne.

I år er auksjonen lørdag 26. august
under landbruksutstillingen Agrisjå
2017 i Stjørdal.

VI TILBYR KOMPLETT INNREDNING
TIL AMMEKUFJØS
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.

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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Stafetten

Limousin

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

Den store kjærligheten
En varm sommerdag i 2004 ble en
merkedag i vårt liv som Limousin
avlere. Det var denne dagen Paola
av Ytterøy, elegant og nesten uforskammet vakker, satte sine ben på
vårt gårdstun. Dette ble begynnelsen
på en livslang kjærlighetshistore
mellom oss og den Gyldne rase.
Mitt navn er Aud, jeg er bonde og en
kvinne i min beste alder. Jeg er gift med
Martin og sammen driver vi Flatmo Limousin i Brønnøysund. I 1996 kjøpte vi denne
gården på det åpne markedet, gårdens
produksjon den gang var 25 purker og
5 anguskyr. Pågangsmot var det heldigvis
mye av, for til tider var det mye motgang,
bratte bakker som måtte forseres og ei
pengebok som var lekk som en sil. Det
skal være sagt at vi har prøvd mye rart før
vi så lyset og startet opp med Limousinavl.
Like etter anskaffelsen av våre første dyr,
ble vi med på en tur til Frankrike i regi av
Ola Jørn. Vi ble bombardert med inntrykk
og bestemmelsen for å satse på Limousinavl ble tatt på denne turen. En morsom
hendelse jeg ofte tenker tilbake på var
gårdsbesøket hos Champeval. Etter omvisningen ble vi stående å prate litt om løst
og fast, han spurte oss så om hvor mange
Limousiner vi hadde hjemme i Norge.
Lattermildt og litt flau måtte jeg tilstå at;
joda, vi har 3 stykker vi. 1 ku, 1 kvige og
1 okse. Han gliste godt, og mente vi hadde
stort potensiale.
Når bestemmelsen først var tatt, begynte
planene fort å ta form. Nytt fjøs måtte
bygges og dyr kjøpes inn. Planen ble å
først kjøpe dyr, så bygge fjøs. I periode
2004-09 ble det kjøpt inn 45 mordyr med
genstatus FF. Dyra kom fra kjente avlere
som Velo, Gamkinn, Steinvik og Ytterøy.
Innkjøpte gårdsokser kom utelukkende fra
Ola Jørn og Irene.
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Nytt fjøs med 60 liggebåser stod innflytningsklart påsken 2009. Til da hadde vi
klart å bygge opp stor nok besetning til å
fylle fjøset og ha full drift fra dag 1.
Økonomisk ble ikke overgangen fra eventyrblandinger til Limousin så tøff som
vi hadde forventet. Livdyrsalg og godt
betalte slakt gjennom LUN gjorde sitt til at
vi kunne fortsette å øke på besetningen og
alikevel ha en uanstrengt økonomi.

Det sies at kjærlighet gjør blind, og kanskje
gjør den det. Men vår tro på Limousinens
fortreffelighet er grunnen til at vi fortsatt
søker og leter etter nye kombinasjoner
som kan overraske og imponere oss.
Til slutt vil jeg få gratulere Gunhild og Jan
Henning med sin første seminokse, og
jeg håper de vil dele sin historie med oss i
neste Limousinstafett.
Aud Sandnes

Min store lidenskap har hele tiden vært avl.
Basillen ble jeg gitt av Ola Jørn, heldigvis
har den vist seg å være uhelberedelig. Jeg
takker alle guder for at min bedre halvdel
er en usedvanlig tålmodig mann, for til tider
er jeg i min egen verden og handler strå
som en full sjømann.
I 2014 tok Martin insemineringskurs og
planen er at vi innen utgangen av 2017
skal være i mål og ha 100 % semin.
2018 blir neste milepæl hos oss. Målet er
nådd og vi kommer til å ha mellom 85-90
kalvinger, alle FF.

Limousin-effekter
Norsk Limousin har utviklet og selger en del klær og utstyr som passer til bruk både i arbeid og på fritiden.
Ved å bruke disse, setter du fokus på det som opptar oss mest: LIMOUSIN.
Send din bestilling til:
Lars Henden, Henden, 6687 Valsøyfjord
Tlf: 90130976, E-post: lars.henden@svorka.net

Hel dress

1000,Kun jakke kr 600,Kun bukse kr 450,-

Vindjakke

500,-

Pin

Krus

150,-

50,-

Piquet skjorte

200,-

Topplue

150,Caps

Nøkkelring

60,-

75,Alle priser eks mva og porto.
Kjøp under kr. 250,- blir belastet et gebyr på kr. 25,- eks.mva.
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Returadresse:
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

Kvalitetsprodukter fra BBagro
Hvorfor fanghekk fra BBagro?
To rør i
innfestning
g
gir styrke o
stabilitet.

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

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

NYHET:

nlegg av bolus.

Hodeløfter for in

Fôringskasse m/u fanghekk.

For bolus se: www.locavore.no

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.

Port i bingeskille LVS.
Leveres i flere ulike lengder.

Telefon: 69 12 68 00

www.bbagro.no

