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LIMMO’17 - limousinavlernes 
festdag 26. August

Mange har jobbet hardt og lenge for å forberede den store fes-
ten. Over 20 dyr med spennnende genetikk er plukket ut av 
Avlsutvalget for å auksjoneres bort til kjøpelystne storfeavle-
re. Du er velkommen til å delta på festen og i budgivningen 
som starter 13:00 i Husdyrtunet på messeområdet til Agrisjå 
i Stjørdal. Auksjon er auksjon, det skjer alltid spennende ting 
på auksjon! Kom og opplev stemningen. Det hele ledes av den 
vidgjetne auksjonarius Håkon Marius Kvæken.

Gæli det såmmå  
 Side 12

LIMMO’17, presentasjon av 
auksjonsdyr 
 Side 18

Limousin-stafetten 
 Side 29
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www.felleskjopet.no  •  www.fkra.no

FORMEL Biff sortimentet

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

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

Mengde: 5-8 kg per dag

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

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

Mengde: opptil 5-6 kg 
per dag

Biff_sortiment_FORMEL_210 x 297_Mars-2016.indd   1 11.03.2016   14:10:39
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Sommeren er snart på hell. Våre 
vakre beitedyr har allerede vært ute 
i flere måneder de fleste steder. Det 
er flott å se de fine kalvene hop-
pende rundt på beitene sammen med 
mødrene, eller ammende under dem 
med halene rett til værs.

Noe av det fine med ammekua, er ut-
nyttelse  av de store beitearealene i vårt 
langstrakte land. Mer og mer land (ut-
mark og skogsmark) blir benyttet som 
beiteareal fremover.

Når det gjelder vinterfôret som dyra skal 
kose seg med i innefôringssessongen, 
har dette mange steder i landet vært en 
stor utfordring. Noen steder er til og med 
1.slåtten enda ikke i hus.  Antall regn-
værsdager med tilhørende våte jorder, 
har vært en stor utfordring denne som-
meren, og da spesielt i vest.

Vi skriver nå august måned, og årets 
store happening er selvfølgelig Agrisjå i 
Stjørdal 25.-27. august og LIMMO’17 
auksjon. Auksjonen avholdes på lør-
dagen, 26.08, der vi som tidligere år 
stiller med godt gjennomarbeidet auk-
sjonskatalog og flotte dyr fra noen av 
våre beste avlere. Det auksjoneres et 
sted mellom 20 og 25 dyr, som går under 
hammeren til en munnrapp og etter hvert 
landskjent Håkon Marius Kvæken. Under 
den ledelsen, er det veldig fort å bli revet 
med.  Vi oppfordrer så mange som mulig 

til å stille opp og være med på auksjonen. 
Her viser vi samtidig at vi er et raselag 
som holder sammen, og gjør en kjempe-
innsats for fellesskapet.

For å få til dette, legges det ned en fan-
tastisk innsats både av Asmund Wands-
vik, som har vært med og tilrettelagt for 
kjøttfeaktivitetene på messa, og av Avls-
utvalget. Avlsutvalget tar seg av alt rundt 
dyra, fra påmelding , uttak av dyr, kom-
mentarer til dyra i katalogen, transport, 
mottak på messeområdet, mm.

Eva Berger «syr sammen» auksjonskata-
logen og er ansvarlig for den. Her ligger 
det også mye arbeid bak.

Ellers er det litt spesielt dette året, med at 
alle dyra kommer inn torsdagen, og blir 
stående til søndagen.  Dette er pga at de 
også skal være visningsdyr for alle besø-
kende.  Dette krever også mye vakthold, 
som i år organiseres av Tor-Erik Ertzaas.

For alle som ønsker det, samler vi Limo-
usinavlere/Limousinvenner til en festmid-
dag lørdagskvelden på Radisson Blu i 
Stjørdal. Husk påmelding til Lars Henden.

Så folkens, hiv dere rundt og møt opp 
på Agrisjå, og vær med og gjør det til en 
kjempefest, både Agrisjå og LIMMO’17.
God auksjon, og lykke til med driften ut-
over høsten!

Med vennlig hilsen 
Leder i NL, Torleif Susort

LIMMO’17 
– tradisjon 
med stolthet

Leder

Av: Torleif SuSorT, 
STyreleder i NorSk limouSiN

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

Norsk Limousin benytter e-post for for-
midling 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

Mangelfulle e-post adresser
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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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Vi har sett litt på statistikken som 
Animalia utgir med basis i tall fra 
Storfekjøttkontrollen. I løpet av 
årene 2005 til 2015 har økningen 
i antall mordyr av limousin i Norge 
vært 716 %. Dette er høyest av 
alle de 5 rasene som det drives 
avlsarbeid på i Norge, med veldig 
god margin til nr 2 på lista, som 
er Charolais. Den hadde økning på 
425 % i samme periode.

Dette er tallene for antall mordyr av 
kjøttfe i Norge, rasefordelt for de rasene 
det drives norsk avlarbeid på:

Hvorfor er det slik? 
Vi har snakket med en del storfebønder 
i Norge i håp om å få litt bedre innsikt i 
hvorfor tallene er slik. Forklaringen knyt-
ter seg ikke til en enkelt faktor, men det 
ligger et ganske sammensatt bilde bak. 
Noen melkeprodusenter avvikler pro-
duksjonen og går over til ammeku med 

limousin, noen krysser opp fra andre 
storferaser, noen starter opp med helt 
nytt storfehold og anskaffer limousiner 
fra livdyrmarkedet i tillegg til at en del 
limousinavlere ekspenderer. 

Hva skjer framover?
Det synes nokså klart at livdyrmarkedet 
for limousin er ganske godt både for 
okser, kyr og kviger. Det er etterspørsel 
etter livdyr både fra renrasebesetninger 
og krysningsbesetninger. I krysnings-
besetninger er det ønske om bruk av 
renrasede limousinokser for å trekke 
slakteklasse opp og fett-trekk ned. Når 

man ser på egenskapene til hver enkelt 
rase, er det grunn til å forvente at denne 
interessen for limousinokser vil holde 
seg, og kanskje endog øke. De produk-
tene limousinavlerne bidrar med i sum er 
semin og embryo, avlsokser, kyr og kvi-
ger til avl og kjøtt av alle dyr som utran-
geres av ulike årsaker. En kontinuerlig 
utrangering er viktig for at de individene 
i populasjonen som inngår i avlen skal 
være best mulig. Det er viktig for kvalite-
ten på produksjonsdyra i populasjonen 
at alle avlerne har et bevisst forhold til 
utrangering av begge kjønn.

Limousin vokser raskest

Rase 2005 2015 Økning %

Limousin 1003 8188 716

Charolais 2477 13018 425

Simmental 743 2514 238

Aberdeen Angus 2180 5338 144

Hereford 3806 9060 138

Kilde: Årsmelding for Storfekjøttkontrollen(Animalia)

Antall ammekyr i Norge, rasefordelt
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LIMMO - en ny ide
En ny livdyrauksjon for limousin 
står for døren. LIMMO’17 skal 
holdes i Stjørdal 6 år etter star-
ten her. Det hele er tilbake til 
utgangspunktet hvor alt startet. 
Den gang var Ola-Jørn Tilrem 
svært sentral både som pådriver 
og organisator. For å holde his-
torien levende, har LimousinNytt 
hatt en samtale med Ola-Jørn og 
spurt litt om hvordan og hvorfor 
LIMMO’11 kom istand.

Litt skepsis i starten
Når ideen først ble samtaletema, reg-
istrerte Ola-Jørn litt skepsis til tanken. 

Men som den gang daglig leder i Norsk 
Limousin, hadde han nær kontakt med 
limousinavlere som han ville ha med på 
gjennomføringen. Vi hadde i tillegg en 
leder, Helge Bjugstad, med en innova-
tiv tankegang som ikke var redd for nye 
og spenstige ideer. Han syntes forhol-
dene lå veldig godt til rette hos Gustav 
Steinvik, som den gang var leder i Avls-
utvalget. Det var imidlertid ikke så lett 
å overtale Gustav til å påta seg rollen 
som vert for arrangementet. Men etter 
hvert kjøpte Steinvikbonden ideen, og 
da var det bare å sette i gang planleg-
ging og forberedelser.

Inspirasjon fra Frankrike
Ola-Jørn vedgår at alle hans besøk i 

Frankrike, både til utstillinger og avlere, 
lå langt framme i hjernebarken under 
planleggingen av auksjonen. Han har 
sett en veldig stor kompetanse og li-
denskap for limousinavlen i rasens 
hjemland. Det har vært veldig inspire-
rende og motiverende. Da var det vel-
dig fristende å prøve om ikke noe av 
det de gjør der, også kunne fungere i 
Norge.

Drivkraften
Det er avlerne som skal være ansvarlig 
for limousinavlen i Norge og premiss-
givere for utviklingen av rasen, mener 
Ola-Jørn. Nettopp arrangement som 
LIMMO stimulerer en slik tankegang. 
At avlerne innehar denne posisjonen, 

Intervju med Ola-Jørn Tilrem
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er viktig for engasjement og ikke minst 
utvikling av rasen. Det gir bredde i 
avlen og ikke minst flere entusiastiske 
promotører av det vi produserer. Det 
genererer igjen økning i etterspørselen. 
Han vil ikke at avlerens rolle bare skal 
være «rompeholder for inseminøren».

En rase for vekst
Limousin er en rase med stort poten-
siale for vekst. Derfor bør også avleren 
bli mer familiær med kjøp og salg av 
sine produkter. At vi har hatt et salgs-
samvirke som har ført til at bonden 
nærmest ikke har vært delaktig i avset-
ning og salg av sin produksjon, gir ef-
fekter som ikke bare er positive. Mange 
er for eksempel i villrede når det gjelder 
prissetting av egne produkter. Det er 
avleren som vet kostnadene med og 
verdien av sitt avlsarbeid, og har der-
med best forutsetning for å sette riktig 
pris. Så er det opp til kjøper å vurdere 
om det er verdt prisen, mener Ola-Jørn.

Ikke tradisjon for renavl i Norge
Et annet aspekt er at tradisjon for re-
navl på storfe i Norge nærmest har 
vært fraværende de siste 60 årene. 

Ola-Jørn synes ikke det er kultur for 
slikt. Dette er et direkte resultat av at 
samvirkeavlen har drevet storfeavlen 
etter syntetiske prinsipper. Vi har en 
syntetisk melk/kjøtt-kombinasjonsrase, 
og helt fra begynnelsen av 1970-tallet 
har det vært en våt drøm i enkelte kret-
ser at den norske kjøttfepopulasjonen 
skal følge samme mønster. Pionerene 
i den organiserte norske kjøttfeavlen 
hadde såpass integritet og følelser for 
de rasene de avlet, at de bestemte 
hvor skapet skulle stå. Krysningsavl og 
ideen om syntetisk rase fikk ikke sær-
lig tilslutning, og ble derfor heller ikke 
gjennomført, sier Ola-Jørn. Han snak-
ker varmt for dette tankegodset som 
viktige underliggende faktorer som 
ledet til at folk stilte opp for å dra i gang 
LIMMO’11.

Alt nytt, mange stilte opp
For folk stilte opp. Ola-Jørn snakker 
veldig positivt om Gustav Steinvik og 
familien som gjorde den store innsat-
sen som var nødvendig for å lykkes. 
Mange andre gjorde også en stor og 
viktig jobb, hver på sitt område etter 
den oppgavefordeling som ble avtalt 

i tillitsmannsapparatet og blant andre 
frivillige. Takket være innsatsen fra alle 
idealistisk innstilte limousinavlere, ble 
LIMMO’11 en stor suksess som det 
snakkes om fre mdeles og som fortsatt 
er en referanse. Til slutt drister Limo-
usinNytt seg til å spørre Ola-Jørn om 
han kan regnes som Limmoens far. Da 
svarer Ola-Jørn ganske kontant: «Jeg 
er ubeskjeden nok til å innrømme at det 
er ikke så mye feil å bruke den formu-
leringen, nei».

           

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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•	 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

Spennende og minnerikt
Etter litt opprinnelig høyttenkning 
og flere forsøk på overtalelse, gav 
han tilslutt etter og aksepterte å 
være vertsarena for LIMMO’11. 
I august 2011 på en happening 
som naboene til Steinvik i Skatval 
snakker om fremdeles, ble Norges 
første livdyrauksjon for limousiner 
gjennomført. Det var den største 
begivenheten i bygda så lenge folk 
kunne huske. Nå nærmer vi oss ny 
livdyrauksjon for limousin igjen, 
LIMMO’17, under Agrisjå i Stjørdal. 
I den forbindelse har LimousinNytt 
vært på besøk hos Gustav Steinvik 
og spurt litt om hvordan det som 
skjedde for 6 år siden sitter i hans 
hukommelse.

Ble overtalt
Gustav var ikke sikker på om han skulle 
ta forslaget helt på alvor første gang tan-
ken ble lansert. Men hans gode venn og 
yrkesbror, Ola-Jørn Tilrem, ga seg ikke og 
fortsatte å spørre om han ikke kunne ta 
på seg rollen å være vertsskap, hvis det 
hele ble organisert med tilstrekkelig hjelp 
og støtte. Det var en både fristende og litt 

skremmende tanke som Gustav trengte 
tid på å bestemme seg for. Til slutt ble 
svaret ja til tross for at han følte litt skrem-
mende tanker over stort ansvar han kom 
til å ha og alt arbeidet det ville medføre.

Gode medhjelpere
Når svaret var gitt, ble det satt i gang en 
omfattende prosess for planlegging og 
forberedelse. Det var mye å tenke på. 
Hvor mange dyr skulle være med, hvor 
skulle dyrene komme fra, hva med trans-
porten, hvor lenge skulle det vare, hvem 
ville komme, hva med mat og overnatting, 
hvilke krav fra myndigheter ville gjelde og 
mye, mye mer tenkte Gustav på.

Heldigvis stilte alle i familien opp og det 
ble gjort en stor jobb med rydding og 
vasking, både for folk og dyr. I tillegg la 
mange i limousinmiljøet ned et stort antall 
dugnadstimer både under planlegging, 

forberedelser, gjennomføring og etterar-
beid. Dette var virkelig et minne for livet, 
både faglig og sosialt for mange. 

Sov i halmen
Resultatet ble tilslutt at hele arrangemen-
tet skulle gå fra fredag til søndag, for å 
få både en faglig og sosial begivenhet. 
Auksjonen ble på lørdag med påfølgende 
grillkveld for alle som hadde lyst. Samti-
dig med LIMMO’11 gikk Agrisjå 2011 av 
stabelen i Stjørdal sentrum. Det skulle gå 
skyttelbuss mellom arenaene. Men ville 
det komme noen til Steinvik på kveld, eller 
ville det bli stinn brakke. Hvor mye mat og 
drikke skulle beregnes. Det hele var litt 
spennende på forhånd med null erfaring. 
Men etterpå kunne alle puste lettet ut og 
konstatere at alt ble en kjempeopplevelse.

Når Gustav ser tilbake på det som 
skjedde, tar han en liten pris under leppa 
og humrer godt. Det var et tjukt lag med 
støv på de som kom krypende ut av halm-
lageret søndag formiddag med sovepo-
sen slengt over skuldra. Det var bare blide 
ansikter å se.

En sosial arena
Noen kom med bobiler og det plass til 
alle. Cateringen fungerte til alle måltider 
og mange trådde til der det var behov. Til 

Intervju med Gustav Steinvik om LIMMO’11
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og med øl- og vin-bevilling hadde vi fått. 
Så alle var fornøyd. Det ble pratet limousin 
3 dager til ende og under selve auksjo-
nen var salen helt full på det meste. Også 
dyretransportsjåførene likte det hele. På 
søndagen fikk de lister over kjøpere og 
hvor dyrene skulle sendes, men når de 
så på det de fikk, laget de en annen plan 
selv som de syntes var mye bedre, og slik 
ble det.

Naboene snakker om det enda
Et slikt arrangement som LIMMO’11 er 
ingen dagligdags hendelse i grenda ved 
Steinvikholmen, selv om det er historisk 
sus over området. Mange kjenner historia 
om erkebiskop Olav Engelbregtsson og 
det store politiske spillet som utspant seg 
rund han på 1500-tallet. Men mange av 
de nålevende beboerne har ikke opplevd 
så store ting i sitt nærområde i sin leve-
tid. Derfor ble limousinauksjonen en stor 
snakkis blant naboene, og er det den dag 
i dag. 

Veldig hyggelige tilbakemeldinger
Gustav minnes hele hendelsen med bare 
positive vibrasjoner og er veldig takknem-
lig for å fått en så fin opplevelse sammen 
med flotte dyr og engasjerte limousi-
navlere, i sine aktive år i limousinmiljøet. 
I etterkant kom det mange fine tilbake-
meldinger over at Steinvik-familien stilte 
gården sin til disposisjon for LIMMO’11. 
Alle takket for et fantastisk arrangement 
fra ende til annen.

Kristin og Gustav Steinvik på Steinvik Østre, 
var verter for LIMMO’11
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Uttatte okser til test
Pulje 1 Limousin
    
AvlSuTvAlgeT, v/BjørN AASeN

Rekordpåmeldingen til årets feno-
typetest på Staur med hele 88 på-
meldte limousin okser, har gitt 7 
uttatte okser i pulje 1. Disse er født 
i tidsrommet 21.12.16-03.02.17.

Oksene beskrives her med individ num-
mer, da vi ikke har oversikt på test-
nummer ennå.

Uttatt pulje 1:
1648 Mastrubator P av Hovde
Født 21.12.16 (O). Far Thy Sullivan, mor-
far Viking. Uttatt i kolletgruppa og i gruppa 
for moregenskaper. Oppdretter Kristian 
Hovde.

579 Mozart P av Utgårdstrøen
Født 27.12.16 (O). Far Jovial av Utgård-
strøen, morfar Suc Au May. Uttatt i kol-
letgruppa og i gruppa for moregenskaper/
produksjon. Oppdretter Bjørn Aasen.

1708 Macho av Viersdalen 
Født 27.12.16 (FF). Far Edakkya,, mor-
far Nimbus MN. Uttatt i FF gruppa og i 
gruppa for moregenskaper. Oppdretter 
Leif Hartveit.

1199 Moroklumpen av Søstuen
Født 30.12.16 (FF). Far Bolide, morfar 
Bavardage. Uttatt i FF gruppa og i gruppa 
for produksjon. Oppdretter Gunhild 
Sæteråsen.

1713 Mardon av Viersdalen 
Født 10.01.17 (FF). Far Edakkya,, mor-
far Neuf. Uttatt i FF gruppa og i gruppa 
for moregenskaper. Oppdretter Leif 
Hartveit.

1200 Mr.Muskel av Søstuen
Født 12.01.17 (FF). Far Favars, morfar 
Bavardage. Uttatt i FF gruppa og i gruppa 
for lettkalver/moregenskaper. Oppdretter 
Gunhild Sæteråsen.

581 Mojito PP av Utgårdstrøen
Født 18.01.17 (O). Far Ibiza PP, morfar 
Dentatus av Dovre. Uttatt i kolletgruppa  
(homozygot) og i gruppa for lettkalver. 
Oppdretter Bjørn Aasen.

Oksefedrenes avlsverdier
I norsk semin sammenheng har vi her 6 
nye fedre til Staurkandidatene. Nedenfor 
presenteres de utenlandske avlsverdiene 
på fedrene, mens for Jovial av Utgård-
strøen, presenteres norske avlsverdier.

Uttak av pulje 2.
Uttak av pulje 2, skjer 7. august, i skri-
vende stund. Vi får ikke dette stoffet inn 
i bladet i denne omgang. Men ut fra ek-
steriør bedømming på kalvene, er det flere 
gode kandidater. 

Navn Fødsel Tilvekst Slakteform Melk Kalvingsevne Fertilitet

Thy Sullivan (dansk) 106 116 117 124 110 111

Jovial PP (norsk) 99 105 107 98 109

Edakkya (fransk) 101 102 100 109 105 119

Bolide (britisk) 89 111 135 62 67

Favars (fransk) 113 90 132 105 91

Ibiza PP (tysk) ++ M ++ M -
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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



12 LimousinNytt  3|2017

Gæli det såmmå
Under LIMMO’11 ble det Johan 
Holan som endte opp med det dy-
reste auksjonsobjektet, som gikk 
under hammeren i august 2011 
på en happening som naboene 
til Steinvik i Skatval snakker om 
fremdeles. Det var den største be-
givenheten i bygda så lenge folk 
kunne huske. Nå nærmer vi oss 
ny livdyrauksjon for limousin, 
LIMMO’17, under Agrisjå i Stjør-
dal. I den forbindelse har Limou-
sinNytt vært på besøk hos Johan 
Holan og mimret litt over det som 
skjedde for 6 år siden.

Flott arrangement
Johan minnes hele hendelsen som et 
svært flott arrangement og er veldig 
takknemlig for at Gustav Steinvik og 
familien stilte gården sin til disposisjon 
for LIMMO’11. Det var et fantastisk ar-
rangement fra ende til annen. Familien 
Steinvik viste stor gjestfrihet og la ned en 
enorm innsats for å få dette til. Mange 
i limousinmiljøet la ned et stort antall 
dugnadstimer både under planlegging, 
forberedelser, gjennomføring og etterar-
beid. Dette var virkelig et minne for livet, 
både faglig og sosialt synes Johan.

Ikke impulskjøp
Vi spør Johan om han hadde studert 
auksjonskatalogen på forhånd og be-
stemt seg for at Birk måtte han bare ha, 
koste hva det koste ville. Men da sier 
Johan nei og innrømmer at han hadde 
ingen klare planer og tenkte mest bare 
på å dra for å oppleve stemningen, se 
flotte dyr og treffe hyggelige mennes-
ker. Da er det veldig fristende å spørre 
om det hele var et impulskjøp. Men det 
synes han ikke er en riktig karakteristikk. 
Når auksjonen var i gang, ble han sit-
tende å bla i katalogen og ble mer og 
mer opptatt av Birk som han da allerede 
hadde studert ganske nøye i visnings-
fjøset. I tillegg hadde han hatt en god 
samtale med selgeren, Sundt Jensen, 
som han også tidligere hadde kjøpt dyr 
av. Tilliten til han var i orden.

Gæli det såmmå
Når Johan ser tilbake på det som 
skjedde, tar han en kort tenkepause, 
og så kommer det:»Det va nu gæli det 
såmmå». Han angrer ikke, og når vi vil 
vite hva han egentlig mener, utdyper han 
slik. Når prisen begynte å dra avgårde 
fordi flere var interesserte, tenke han at 
dette kanskje blir for mye å betale. Men 
det var jo en bra okse. Så, når man er 
midt i budgivningen og hører stemmen 
til auksjonarius og konkurrentene, da må 
man enten holde følge, eller så blir det 
ingen ting. Og fordi prisen etter hvert 
tok litt av, så tenkte jeg, det va nu gæli  
det såmmå. Når det er en bra okse og 
jeg har mange kyr den kan brukes på, 
så betyr ikke noen kroner fra eller til så 
veldig mye. Så plutselig var den min. De 
konkurrerende budgiverne hadde gitt 
seg.

Seminokse i rett  
nedadstigende linje
Birk er sønn av Soprano og har mye 
solid genetikk bak seg. Derfor anser 
Johan, selv den dag i dag, at dette 
var et godt kjøp.  Det har vært en flott 
okse med et strålende gemytt. Nå er 
han også morfar til en seminokse, så 
genene går videre. Seminoksen 72198 
Karamell av Utgårdstrøen er ungokse 
i år. Han er sønn av franske Chaumeil 
og morfaren er nettopp Birk av Værne 
Kloster. Karamell gjorde det veldig godt 

på fôrutnyttelse og ryggmuskel under 
testen på Staur. Han forventes også å 
gi lette kalvinger.

Over 100 avkom
I årene etter 2011 har Johan fått over 
100 avkom etter Birk, og det er veldig 
mye bra som har kommet. Av disse er 
mange solgt som avlsokser til fornøyde 
kunder. Han har også mange kyr og kvi-
ger i egen besetning som han er meget 
godt fornøyd med.

Prisrekord og rekordpris
Under LIMMO’11 ble det Johan som 
satte prisrekorden på over 90.000 for 
oksen Birk av Værne Kloster. For 6 år 
siden må dette også anses som en re-
kordartet pris i landssammenheng for 
okse av limousin

Auksjon er auksjon
En kjent sportskommentator, Jon Her-
vig Karlsen, har flittig brukt begrepet 
«Stafett er stafett». Med dette uttrykket 
tenker mange på at det er ikke to like 
stafetter og det kan alltid skje overras-
kelser. Det tenker Johan er likt for auk-
sjoner. Mye uforutsett kan skje og ikke 
to auksjoner er like. Derfor er han fristet 
til å si «auksjon er auksjon» når han ten-
ker tilbake på LIMMO’11 og minnes en 
veldig hyggelig, spennende og positiv 
opplevelse sammen med flotte dyr og 
engasjerte limousinavlere. 

Birk til høyre og embryooksen Garmin av 
Rendum til venstre.

Intervju med Johan Holan
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Vi tenker limousin! 
Kontakt oss gjerne 
Fatland Jæren: Siv Undem, 99 71 23 51 
Fatland Oslo: Lars Ivar Holm, 48 08 60 06 
Fatland Ølen: Bjørn Magne Stople, 98 24 22 10                              

Fatland - det lønner seg!
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Auksjonsdyr LIMMO’17
    
Av: AvlSuTvAlgeT

Årets LIMMO auksjon inneholder 24 
spennende lotter. Møt opp til fest-
dagen lørdag 26. august på Agrisjå.

Eier LOT Individ Kategori

Bjørn Aasen 1 551 Drektig kvige

Hege og Ole Jonny Olden 2 2318 Ung kvige

Aud og Martin Sandnes 3 1235 Ung kvige

Gunhild Sæteråsen og Jan Henning Guttersrud 4 1187 Ung okse

Bjørn Aasen 5 569 Ung kvige

Hege og Ole Jonny Olden 6 2323 Ung kvige

Aud og Martin Sandnes 7 982 Drektig kvige

Stig Olav Forseth 8 83 Ung kvige

Sven Magne Skadsem 9 471 Ung kvige

Hege og Ole Jonny Olden 10 2315 Ung kvige

Hege og Ole Jonny Olden 11 2321 Ung okse

Aud og Martin Sandnes 12 973 Drektig kvige

Gunhild Sæteråsen og Jan Henning Guttersrud 13 1165 Drektig kvige

Bjørn Aasen 14 524 Ung kvige

Hege og Ole Jonny Olden 15 2294 Drektig kvige

Aud og Martin Sandnes 16 980 Drektig kvige

Rita og Geir Ove Steinvik 17 896 Ung kvige, inseminert

Bjørn Aasen 18 552 Ungokse

Hege og Ole Jonny Olden 19 2324 Ung kvige

Lars Henden 20 1041 Ku med kalv

Aud og Martin Sandnes 21 935 Drektig ku

Rita og Geir Ove Steinvik 22 796 Okse

Bjørn Aasen 23 553 Drektig kvige

Ola-Jørn Tilrem 24 962 Drektig kvige
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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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  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

Planlegg ditt 
optimale kjøttfefjøs 

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

Praktiske fôringsløsninger, god ventilasjon
 og gjødselhåndtering kombinert med 
trygg håndtering av dyr, robust 
innredning, komfortable liggebåser 
og kalvebinger. Felleskjøpet og 
DeLaval har det du trenger for 
effektiv kjøttfeproduksjon.

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

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.

Bildet viser eksempel på 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
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LIMMO’17, presentasjon 
av auksjonsdyr

471 Madona av Malmheim er ei 7 
mnd. gammel FF kvige etter franske  
Nectar. Nectar er ingen lettkalver, men 
er meget sterk på tilvekst og muskel. 
Han er også god på døtres kalvingsevne 
og melk. Kombinasjonen med morfar 
Remix, som er i det franske toppskik-
tet på moregenskaper, bør ytterligere 
styrke døtres kalvingsevne og melkevne, 
og i tillegg gi lettere fødselsvekter.
Remix står også fjellstøtt  med  sin nor-
ske avlsverdirekke: Fødsel 100,  pro-
duksjon 115, moregenskaper 121, 
totalindeks 119. Dette er en meget 
spennende genetisk kombinasjon.

896 Lilja PP av Steinvik er ei 16 mnd. 
gammel homozygot kolla kvige, etter 
gårdsoksen Indigo P av Steinvik stmb. 
60271, med farfar Tigris. Tigris er viden 
kjent i Europa for sine sterke produk-
sjonsegenskaper, kombinert med gjen-
nomsnittlige fødselsvekter og ett meget 
bra lynne. Morfar, embryo oksen Apis 
ET av Steinvik stmb. 55693, har cana-
diske gener og har sterke avlsverdier i 
Norge på fødsel og produksjon. Her bys 
frem ei homozygot kolla kvige, med lite 
slektskap i norsk limousin avl. Lilja PP 
er inseminert 10.08.17, med den tyske 
kolla oksen Ibiza PP.

796 Jon PP av Steinvik er en homo-
zygot kollet okse som ble tatt direkte 
fra beitet og kjørt til auksjonsområdet. 
Oksen har et ekstremt godt lynne, noe 
som har gjenspeilet seg i flotte avkom 
på Steinvik.  Far er Cyan Po som er 
kjent som lettkalver, sterk på muskel, 
godt lynne og melk i døtre.  Morfar er 
viden kjente Mateo PP, som av mange 
betraktes som den mest komplette kolla 
oksen noensinne. Dette dokumenteres 
ved den høyeste  totalindeks 124, for en 
utenlandsk limousin okse i Norge. Jon 
PP vil gi kun kolla avkom. Løp å kjøp.

524 Index P av Utgårdstrøen er ei 
18 mnd gammel kollet kvige, klar for in-
seminering, da den har vært i brunst. Far 
er tyske Index PP med sin styrke som 
finlemmet lettkalver med godt lynne, 
sterk på muskel og melkeevne  i avkom. 
Morfar gårdsoksen stmb. 58033 med 
morindeks på hele 121,  med franske 
Rockstar som mff. Tyske Index PP har 
over år vært den mest brukte kolla lett-
kalver i Europa, det er nå tomt for semin 
etter denne oksen, så her kommer an-
ledningen til å få kjøpe seg ei Index dat-
ter.

551 Matea P av Utgårdstrøen er ei 
15 mnd gammel kollet kvige, med god 
fertilitet. Far er viden kjente Mateo PP, 
som av mange betraktes som den mest 
komplette kolla oksen noensinne. Dette 
dokumenteres ved den høyeste  tota-
lindeks 124, for en utenlandsk limousin 
okse i Norge. Morfar er gamle gode Io-
nesco, en allrounder,  med topp lynne 
indeks. Kviga er drektig med eliteoksen 
Ibiza P av Hovde, som har en sikker lett-
kalver indeks. Avkom etter kolla Ibiza P 
av Hovde har 1. prioritet på Staur neste 
år. Forventet kalvingsdato 27.03.18, gir 
håp om en oksekalv på Staur neste år.

552 Horn av Utgårdstrøen, 15 mnd 
gammel FF ungokse. Far er franske 
Horn som klatrer oppover avlsbarome-
teret i Frankrike. Horn er som sin far 
igjen Usted, en lettkalver som også er 
kjempesterk på muskel og sannsynlig-
vis som Usted også sterk på melkeevne. 
Usted dokumenterer dette gjennom den 
høyeste samlede Iboval indeks i Frank-
rike 136, og Horn er ikke langt bak med 
131. Farmorfar Remix. Morfar er Birk av 
Værne Kloster, som Johan Holan kjøpte 
til rekordpris på LIMMO’11 i Stjørdal. 
Birk er en god allrounder, med sterke 
125 i muskel, med Soprano bak.
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553 Hera P av Utgårdstrøen er ei 
15 mnd gammel kollet kvige, med god 
fertilitet.  Far er den danske seminoksen 
Akkedal Hero P, som har sin styrke på 
tilvekst og slakteform. Farens egenska-
per er kombinert på en god måte, med 
morfar gårdsoksen Victor av Helgum 
stmb. 54910, med hele 117 i morindeks. 
Mff er franske Louxor. Victors egenska-
per gjenspeiler seg i mora, som er oppe 
på 132 i morindeks.  Kviga er drektig 
med den tyske semin oksen Ibiza PP,  
som er en kolla lettkalver. Forventet kal-
vingsdato 15.04.18.

569 Triumph av Utgårdstrøen er ei 
14 mnd gammel FF kvige, snart klar for 
inseminering. Far er franske Triompha 
MN, med sin styrke på eksteriør, mus-
kel,  melkeevne og kalvingsevne i døtre. 
Morfar er Uskudar, som er på toppen 
på muskel og slakteegenskaper, dette 
kombinerer han med finlemmet bygning 
og god kalvingsevne på døtre. Mora er 
ei lita kompakt ku født i 2010, med god 
fertilitet, som har født sin 6. kalv i år, hun 
har bra eksteriør og god melk/kalvings-
evne. 

2294 Dirty Nelly av Olden. Drektig 
FF kvige etter Isle Et av Øiestad.  Isle 
er Fransk Embryo okse under avkomst-
granskning, han har gjort det veldig bra 
på kalving, og har gener for gode mo-
regenskaper. Morfar er en gårdsokse 
med den franske produksjonsoksen 
Ferry som mff. Dirty Nelly har forventet 
kalving 21/2 med tidens beste Norske 
semin okse Eventyr av Dovre. Eventyr gir 
lette kalvinger, og døtre som kalver lett 
med mye melk. Avkom etter Eventyr har 
1. prioritet på Staur neste år. Forventet 
kalvingsdato 21.02.18, gir håp om en 
oksekalv på Staur neste år.

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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2318 Linnea av Olden. Kollet ung 
kvige født 14/11-16 etter tyske Ibiza PP. 
Ibiza gir lette kalvinger med avkom som 
utvikler seg meget bra. De blir finlemmet 
med mye kjøtt. Samme egenskaper har 
farfar Index PP. Morfar er kollet oksen 
Hugo P av Steinvik, som er en sønn etter 
den tyske topp oksen Mateo, som av 
mange betraktes som den mest kom-
plette kolla oksen noensinne.

2324, Olden,  kollet ung Kvige, født 
28/12-16 etter den Norske eksport suk-
sessen Jovial PP av Utgårdstrøen. Jovial 
er eksportert til mange land, og limousi-
nens hjemland Frankrike har kjøpt over 
5000 doser.  Morfar til 2324 er Grom av 
Henda, med norsk muskel indeks 127, 
en okse med gener fra Franske Junior, 
med Epson inkludert i stamtreet. Her 
kommer en spennende  kombinasjon 
mellom FF og kolla linjer.

2321 Linus av Olden. FF okse på 9 
måneder. Linus er sønn av morfarok-
sen Edakkya som i Frankrike har meget 
gode tall på melk, døtrenes kalvingsevne 
og fruktbarhet. I tillegg har han fått 101 
på kalving. Morfar til Linus er en sønn 
etter den franske produksjonsoksen 
Ferry. Så her kommer en spennende 
kombinasjon mellom moregenskap og 
produksjonslinjer.

2323 Olden, FF ung kvige,  født 17/12-
16 etter den Norske semin oksen Hur-
man av Sortedalen. Hurman er en okse 
med jevne gode indekser, og han har 
ingen svakheter. Morfar til denne ung 
kviga er David av Heir Østre, en pro-
duksjonsokse med gode moregenska-
per der vi deriblant finner okser som 
Nelombo, Genial og Louxor i stamtavlen.

2315 Lollita av Olden. 14 måneder 
gammel kollet kvige med gode gener for 
kalving muskel  og tilvekst. Far til Lollita 
er gårdsoksen Hugo P av Steinvik, med 
Mateo bakenfor. Mateo som av mange 
betraktes som den mest komplette kolla 
oksen noensinne. Morfar Victor av Yt-
terøy stmb 54625, har franske Geant og 
danske Hammel Krabat i stamtavlen.

962 Amazing av Eide. Drektig FF 
kvige. Amazing er ei kvige fylt opp med 
det beste av gener fra Frankrike de 
siste 20 årene. Mora Formidable er den 
beste kua i Eide besetningen, og faren 
er Tango sønnen Monster av Eide. Ama-
zing er drektig med en franske embryo 
kombinasjonen med Brasie som far og 
en av frankrikets beste kuer til mor, Vive.

1041 Kairo av Lillebråten. Ku med 
kalv. FF Førstegangs kalver med  Neuf 
sønnen Hans av Rendum til far, og mor-
far er Omer sønnen Superior av Eide, 
med Junior inkludert i stamtreet. Ku 
selges sammen med en oksekalv på 
3 måneder etter den Norske eliteok-
sen Farmann av Dovre. Farmann avler 
lette fødsler, og produksjonsegenska-
per i toppklassen.  Oksekalven en flott 
kombinasjon med lettkalver genetikk og 
sterke produksjons egenskaper, mens 
mor gjennom Neuf linjen også avler mo-
regenskaper.

935 Avatar av Flatmo er ei snart 3 år 
gammel FF Ku etter den franske oksen 
Armoric med jevnt gode indekser og 
særlig moregenskaper. Morfar er Supe-
rior av Eide.
Avatar er drektig med den norske FF all-
round og eliteoksen EvenTyr av Dovre, 
sønn av den kjente franske moregen-
skapsoksen Remix med Malibu som 
morfar. EvenTyr av Dovre er en av våre 
beste okser, god på de fleste egenska-
per. Avkom etter Eventyr har 1. prioritet 
på Staur neste år. Forventet kalvings-
dato 30.12.17, gir håp om en oksekalv 
på Staur neste år.
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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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973 Eva av Flatmo er i 2 år gammel 
FF kvige etter den norske FF allround og 
eliteoksen EvenTyr av Dovre, sønn av 
den kjente franske moregenskapsoksen 
Remix med Malibu som morfar. EvenTyr 
av Dovre er en av våre beste okser, god 
på de fleste egenskaper. Morfar er pro-
duksjonsoksen Konge av Eide, sønn av 
Uskudar. 
Eva er drektig med den franske FF oksen 
Felix MN, en kvigebedekker med fin bein-
struktur og godt eksteriør. Avkom etter 
Felix MN har 2. prioritet på Staur neste 
år. Forventet kalvingsdato 03.01.18 gir 
håp om en oksekalv på Staur neste år.

980 Christelle av Flatmo er ei snart 
2 år gammel FF kvige etter den franske 
oksen Chaumeil, lettkalver og kjøttegen-
skapsokse. Morfar er Superior av Eide.
Christelle er drektig med den norske eli-
teoksen Gino av Kittelsrud. Gino er en 
kjent lettkalver med moregenskapsge-
netikk. Forventet kalving 14. desember 
2017.

982 Esther av Flatmo er ei snart 2 
år gammel FF kvige etter den norske FF 
allround og eliteoksen EvenTyr av Dovre, 
sønn av den kjente franske moregen-
skapsoksen Remix med Malibu som 
morfar. EvenTyr av Dovre er en av våre 
beste okser, god på de fleste egenska-
per.  Morfar er Superior av Eide.
Esther er drektig med den norske eli-
teoksen Gino av Kittelsrud. Gino er en 
kjent lettkalver med moregenskapsge-
netikk. Forventet kalving 29. desember 
2017.

1235 Ofelia av Flatmo er ei snart  
1 år gammel ung O kvige etter den nor-
ske eliteoksen og lettkalveren Ibiza P av 
Hovde. Orfelia har imponerende indek-
ser særlig på morsiden for produksjon 
og moregenskaper. Morfar til Ofelia er 
Milord av Eide som innehar 132 i totalin-
deks, 130 i produksjonsindeks og hele 
150 i samlet morindeks.

1165 Kampeline av Søstuen er ei 
2 år gammel FF kvige etter den norske 
FF allround og eliteoksen EvenTyr av 
Dovre, sønn av den kjente franske mo-
regenskapsoksen Remix med Malibu 
som morfar. EvenTyr av Dovre er en av 
våre beste okser, god på de fleste egen-
skaper. Morfar er den franske oksen Io-
nesco. Kampeline er drektig med den 
franske oksen Gengiskhan, lettkalver 
med forventninger til gode moregen-
skaper. Avkom etter Gengiskhan har 
1. prioritet på Staur neste år. Forventet 
kalvingsdato 26.12.17, gir håp om en 
oksekalv på Staur neste år.

1187 Leo av Søstuen er en FF, snart 
1 år gammel ung okse etter den franske 
oksen Efee. Efee er lite brukt i Norge 
men har kjente Remix som far og Ondit 
som morfar. Morfar til Leo, er gamle 
gode Ionesco, en allrounder,  med topp 
lynne indeks og over 13.000 avkom i 
Frankrike.

83 Forseth, er en 6 mnd gammel FF 
kvigekalv etter franske Favars. Favars 
er en lettkalver med fin knokkelbygning, 
mye muskel og lovende melkeindeks. 
Morfar er franske Dieunordic, en kjøttfull 
okse med egenskaper for god fertilitet 
og tilvekst. Bak i stamboka ligger okser 
som Thetis, Highlander og Malibu.
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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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Veiledning for bud givere 
under LIMMO’17
Alle som ønsker å være med på 
budgivningen bes registrere seg i 
sekretariatet ved auksjons ringen 
(visningsringen) før auksjonen 
starter.

Sekretariatet holder åpent fra en halv 
time før auksjonsstart og under hele 
auksjonen. 

Det er også adgang til å delta pr telefon. 
Det må meldes senest en time før start 
til Lars Henden, mob 90 13 09 76.

De som registrer seg i sekretariatet får 
utlevert et deltagernummer som de bes 
vise lett synlig for auksjonarius ved bud-
givning.

Det er selvfølgelig ingen plikt til å gi bud 
selv om du registrerer deg.

Har du den minste tanke om å delta, er 
det en stor fordel for arrangøren at du 
har et budnummer. Det forenkler admi-
nistreringen og reduserer risikoen for feil 
og forsinkelser.

Den som får tilslaget under budgivnin-
gen, bes umiddelbart henvende seg i 
sekretariatet for underskrift av bekref-
telse på kjøp av den lot budet gjaldt  
(akseptskjema vedlagt).
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BEKREFTELSE PÅ KJØP AV DYR PÅ LIMMO’17

Undertegnede bekrefter herved å ha kjøpt storfe (individnr):  ......................................................................................
 
Lot nr: ……………………… under auksjonen LIMMO’17 på Agrisjå 2017 lørdag 26. august 2017.

Dyret selges for (høyeste bud) kr______________ eksl. mva. + 10% auksjonsalær av salgssum.

Dyrets selger er:  .......................................................................................................................................................

Kjøpesum i henhold til akseptert bud pluss mva blir fakturert av selger. Oppgjør skjer mellom kjøper og selger direkte.

Auksjonssalæret faktureres kjøper fra Norsk Limousin.

Auksjonsvilkår som trykket i auksjonskatalogen aksepteres som gjeldende.

Uttransport organiseres av Norsk Limousin for kjøpers regning.

Opplysninger om kjøper:

Navn:  ........................................................................................................................................................................

Postadresse  .............................................................................................................................................................

E-post:  .....................................................................................................................................................................

Leveringsadresse:  ....................................................................................................................................................

Tlf.:  ..........................................................................  Mob.:  .....................................................................................

Stjørdal, 26. august 2017

_______________________________________________________
Kjøpers underskrift

VELG EN VINNER
NORSK LIMOUSIN
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1)  Foreningen Norsk Limousin(NL) er arrangør av livdyr-
auksjonen LIMMO’17. Kjøpere, selgere og funksjonærer 
er underlagt regler i disse auksjonsvilkårene og vedtak 
fattet av styret og Avlsutvalget i NL.

2)  Alle auksjonsdyr skal ha veterinærattest som ikke er eldre 
enn 14 dager på auksjonsdagen. Samme frist gjelder for 
bekreftet drektighetskontroll på drektige dyr.

3)  Alle auksjonsdyr skal stambokføres. Dette er oppdretters 
ansvar. 

4)  Alle priser/bud er å forstå ekskl mva og salær. Det påløper 
10 % auksjonssalær som kjøper blir fakturert av NL.

5)  Alle bud er bindende.

6)  Oppgjør for hvert dyr skjer ved at selger utsteder faktura 
direkte til kjøper, lydende på tilslagssummen/tilslagsprisen 
+ mva. Salær kommer i tillegg i henhold til pkt 4 over.

7)  Eierskapet til auksjonsobjektene, og således også an-
svar og økonomisk risiko, går over fra selger til kjøper ved 
under tegnelse av kjøpserklæring(akseptskjema) i sekreta-
riatet umiddelbart etter tilslaget på hver lot.

8)  Alle som ønsker å delta med budgiving, bes registrere seg 
i sekretariatet før auksjonen starter. De vil da motta indi-
viduelt nummer som bes holdt lett synlig for auksjonarius 
når bud inngis.

9)  Det er adgang til å delta under auksjonen via telefon.  
Dette må varsles til Lars Henden mob. 901 30 976 senest  
1 time før auksjonen skal starte.

10)  Funksjonærer har adgang til å delta under auksjonen på 
like vilkår med øvrige budgivere.

11)  Både selgere og kjøpere oppfordres til å tegne forsikring 
som dekker verdien av hvert dyr og ansvar.

12)  Arrangøren av auksjonen har ikke ansvar for feil, mangler, 
sykdom eller skade på dyrene som måtte oppstå i tilknyt-
ning til auksjonen.

13)  Fraktkostnad vedr. utkjøring av solgte dyr fra auksjonen til 
kjøper belastes kjøper med kr 20,- pr km. Ved samlasting 
fordeles fraktkostnaden.

14)  Transport til kjøper blir besørget av NL i dialog med  
samarbeidende dyretransportør.

Stjørdal, 1. august 2017

Auksjonsvilkår LIMMO’17

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
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www.fiska.no

FISKÅ MØLLE 
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE  
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

BEDRE TILVEKST

• Fôr hardere og oppnå økt tilvekst
• Slakt tidligere og fôr frem flere slakt per fjøs 

per år
• Høyere slakteklasse
• Bedre fôrutnyttelse
• Vitamin og mineral i pelleten

• Økt norsk selvforsyning, redusert bruk av 
importert soya og roesnitter

• Passer til okser og kviger fra 3 mnd alder
• Alkalisk fôr og grovere partikler gir bedre 

vommiljø
• Tørrere binger, renere dyr

TopBull MAX 
Pelletert kraftfôr med 
maxammonbygg 
NYTT KRAFTFÔR GIR FORDELER OG NYE MULIGHETER:

Klassifisering av hundyr og mor-
egenskaper
    
overSATT Av HAlvor A. øieSTAd, 
AvlSuTvAlgeT

I Frankrike er renrasede Limousin, det 
vil si FF dyr nedskrevet, stambokført, 
i den franske stamboka, Le livre gé-
néalogique. Den franske stamboka 
går tilbake til 1886. Stamboka gikk 
tapt under 2. verdenskrig og er etter 
den tid gjenopprettet og på nytt luk-
ket i 2008. Hunndyr nedskrevet i den 
franske stamboka blir klassifisert med 

fokus for moregenskaper, det vil si 
kuas kalvingsevne og kalvens tilvekst 
og eksteriør.

De hundyra med de beste indeksene 
blir så besiktiget og det vi vil kalle «li-
neært kåret» av personell fra den fran-
ske stambokorganisasjonen basert på 
eksteriør.

De beste hundyrene vil kunne kvalifise-
res for Reproductrice Reconnue, for-
kortet RR som plasserer de blant de 
10% beste kyrne i Frankrike. De aller 
beste, topp 1% får tittelen Reprodu-

ctrice Recommandée, forkortet RRE 
og skal dermed være det ypperste 
rasen limousin har å by på.

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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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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Limousinlivet
En perfekt dag starter med morgen-
kaffen før ungene har stått opp med 
diverse kataloger, løsark, kladdebok 
og oppdatert info om okser fra net-
tet. Planer blir lagt, hvem okse på 
hvem ku/kvige, hvem skal sjaltes 
ut, hvem kan selges, åssen går det 
opp i forhold til tellinga, hvem kan gi 
staurkandidater osv. 

Det spennende med avl er at dette ikke er 
matte. Kombinasjoner som vi har stor tro 
på har resultert i mange skuffelser.  Husker 
fortsatt den første franske dosen vi kjøpte 

som vi la inn på den eneste FF kua vår, 
Ulys MN som resulterte i en oksekalv på 
60kg. Det kan være bein eller lynne, da 
hjelper det ingen ting å vise til ei stamtavle 
med mange generasjoner med fransk 
semin. Også kjedelig å få tatt ut okse til 
staur som viser seg å være livredd bare 
det dukker opp noen nye i fjøset og man 
bare må innse at man må ta en tlf å trekke 
kalven fra testen.

Men da er det ekstra moro med oppturer 
sånn som vi opplevde i vår når LexLuthor 
ble nr. 2 i testen og oppnådde en veldig 
god pris. Her også gjelder det å ikke ta helt 
av for man vet jo ikke om han leverer varer 

av god nok kvalitet ennå eller hvordan han 
kommer til å avle.

Økonomien har også vært tøff selv om 
det heldigvis viser en positiv fremgang de 
siste åra. Dette synes også i hjemmet og 
klesskapet da alle pengene er brukt på ge-
netikk og ikke interiør, klær og annet fjas. 
Vi har kjøpt alt dvs to småbruk, dyr, alt av 
traktorer og redskap, dette har vi merket 
godt spesielt imens vi bygde opp dyretal-
let. Litt tungvinn drift har vi, men har ikke 
turt å bygge noe ennå. Selvfølgelig jobber 
begge noe utenom, jeg som hovslager og 
Henning med skiløyper og noe entrepre-
nørarbeid.

LimousinStafetten
I denne spalten skriver en limousin-avler 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 limousin-avler 
til å gi sitt bidrag til neste utgivelse.

Stafettpinnen: Takk til Aud og Martin som gav oss stafettpinnen
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I starten var det ikke så mye mål og me-
ning annet enn at jeg ville ha kuer og Hen-
ning var ikke vanskelig å overtale så to 
kviger ble kjøpt, ei nrf og ei nrf/angus dette 
var våren 2001, om høsten kom den før-
ste anelsen limousin hit med hvitt hode, var 
diger og het Nygårdera uten at jeg veit his-
torien bak dette navnet, vi hentet henne på 
Toten delvis byttet mot et vedlass vi hadde 
med i hestehengeren, hun fikk en oksekalv 
som lignet ganske på limousin. Oppbyg-
ging av besetningen gikk tregt, den neste 
limousinkrysningen var 87%lim og fikk 
navnet Kirsten, vi kjøpte henne gjennom 
slakteriet men ingen ville kjøre ei enslig li-
mousinkvige så vi hentet henne selv med 
hestehenger i et livdyrfjøs. Hun gikk med 
okse hele sommeren og når kalvingen ute-
ble neste vinter fikk vi dyrlegen til å kjenne i 
henne, oi hun har visst ikke eggstokker var 
svaret. Slakteriet sjekket det som kanskje 
skulle vært sjekket før hun ble solgt, ja hun 
var visst tvilling med en okse! 

Første FF kviga kjøpte vi av Jarle Ring, hun 
ble ei stor fin ku som mjølket bra men det 
ble mest oksekalver med unntak av ei snill 
og fin ku etter Ionesco som vi har fortsatt.

Siden kjøpte vi flere krysningsdyr og bygde 
opp antallet, sakte men sikkert kom inter-
essen for avl snikende og det ble hvert 
år inseminert en del av dyra. Så kom et 
nytt vendepunkt i 2010, når vi koster på 
inseminering så vil vi ha noe ordentlig å 
inseminere dermed ble en del av krys-
ningene solgt og åtte FF kviger ble kjøpt 
fra Ola-Jørn i Brønnøysund, alle disse ble 
inseminert, noen har vi fortsatt og flere 

etterkommere etter disse. I 2012 ble det 
handlet mer, denne gangen mere kortreist 
i fra samme bygda, åtte nye FF kviger fra 
Per Øyvind Kopperud ankom. Alle ble in-
seminert og kalvet greit, disse var også 
med og løftet kvaliteten på besetningen.                                                                              
Den siste avlsoksen Egon av Schjøll solgte 
vi i 2012 og har siden inseminert alle dyra. 
Krysningene vi hadde igjen har vi insemi-
nert med stort sett kollete okser som da 
resulterte i at den første seminoksen i be-
setningen kom utfra en av de oppkryssede 
kuene, også mye takket være Tyskland 
som har kommet langt med kolletavl som 
vi kan dra nytte av. 

Vi har vært heldige med kalvingene her, 
og i år passerte vi 200 fødte kalver uten 
at noen er mistet i fødsel, dessverre så 
opplevde vi nå i juli å miste vår første kalv 
i fødsel, en kvigekalv som skulle hatt nr. 

213 etter Edakkya. Denne var dødfødt 
uten at vi egentlig veit hvorfor, da har man 
en dårlig dag og sånn skal det også være 
når man mister dyr.

Besetningen består av 24 ammekuer, med 
mange kviger på gang håper vi å øke dette 
tallet noe i tillegg til at noen står på lista for 
slakt av diverse årsaker. 

Nå er det nok skriving, tar en tur på åsen 
og ser om jeg finner igjen kviga som er 
meldt på til LIMMO’17.

Hilsen
Gunhild og Jan Henning

Vi ønsker å gi stafettpinnen videre til Eva 
og Ove Berger som vi synes har gjort et 
bra valg ved å starte med limousin.



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

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

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

500,-
Vindjakke

60,-
Nøkkelring

150,-
Krus

50,-
Pin

150,-
Topplue

75,-
Caps

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

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.

To rør i

innfestning

gir styrke og

stabilitet.

Hvorfor fanghekk fra BBagro?

Norges mest solgte 

behandlingsboks!

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

NYHET:
Hodeløfter for innlegg av bolus.

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

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no


