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God Jul!

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

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
det kreves høge kraftfôrmengder.

Allround blanding i storfekjøtt produksjonen. Gir
god proteindekning
frem mot slakting

Mengde: 5-8 kg per dag

Mengde: opptil 5-6 kg
per dag

www.felleskjopet.no • www.fkra.no
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En oppsummering
– og noen
perspektiver
Som interesseorganisasjon, har
Norsk Limousin(NL) fokus på medlemmenes ønsker og behov. Det
legges stor vekt på kvaliteten i det
organiserte avlsarbeidet.
NL er så heldig å ha tre meget kompetente medlemmer i avlsutvalget. Disse
legger ned en meget stor innsats gjennom året, som få er klar over, for å holde
seg løpende oppdatert på hva som skjer
i limousinavlen i Norge og resten av v erden. De drives av en enorm interesse
for rasen. På verdensbasis er limousin
en stor kjøttferase som har mange til
hengere, ikke bare i Europa og Amerika,
men også i Australia, Asia og f. eks. SørAfrika. Det er stor variasjon i hvordan organiseringen og driften av avlsarbeidet
er lagt opp. Avlsutvalget følger nøye
med på hvilke dyr som kommer fram av
det løpende avlsarbeidet i noen av de
viktigeste landene som f. eks. Frankrike, Tyskland, Danmark, Sverige, UK og
Canada. Avlsutvalget har den mest sentrale rollen i uttaket av testkandidater til
Staur, oppfølging av testresultatene,
uttaket av seminokser, utvelgelsen av
eliteokser, valg av prioriterte oksefedre,
import av utenlandsk semin og embryo,
valg av dyr til livdyrauksjonene, produksjon av fagstoff til medlemsblad og hjemmeside.
I Norge drives det et organisert, systematisk avlsarbeid på limousin for storfekjøttproduksjon. Arbeidet drives av NL i
samarbeid med TYR for å legge grunnlag
til å kunne ha dyr med de beste produksjonsegenskapene i oppdrettet. Renraseavlen er veldig viktig for at det hvert år
skal være tilgjengelig gode testkandidater
til Staur. Dette er helt avgjørende for at vi
hvert år skal kunne tilby gode seminokser
både til videre bruk i renavl, til bruk i krysningbesetninger av kjøttfe for best mulig
kjøttproduksjon på norske ammekyr og
til inseminering på melkebruket for å produsere mest mulig kjøtt der.

Av: Torleif Susort,
styreleder i Norsk Limousin

Vi legger snart bak oss et veldig godt år
for limousin. Nå er også tiden inne for å
rette ryggen og tenke litt perspektiver.
2018 ligger rett rundt hjørnet, og da er
ambisjonen å holde fullt trykk på alle våre
viktige aktiviteter, avlsarbeid, livdyrauksjon, medlemsblad/fagtidsskrift, hjemmeside, fagmøter, studietur, for å promotere
rasen. Men vi har også et langsiktig perspektiv. Hvor skal vi være i 2030? Ti år i
storfeavl er egentlig et kort tidsperspektiv. Når vi har i mente at limousin er den
rasen som har hatt størst økning i antall
mordyr etter siste millenniumskifte, er det
ingen grunn til at ikke den utviklingen skal
fortsette.
I NL legges det ned en enorm dugnadsinnsats på ideell basis av frivillige som
drives av kjærlighet til dyrene og rasen.
Dette ble til fulle demonstrert under
LIMMO’17, som føyer seg inn i rekken
av vellykkede livdyrauksjoner. LIMMO er
blitt et varemerke og utstillingsvindu med
stor verdi. Dette må forvaltes til beste for
medlemmene av foreningen. Styret for
NL ønsker å uttrykke en veldig stor takk
til alle som har bidratt til et usedvanlig
godt driftsår, det beste i historien faktisk.
Styret i NL legger stor vekt på å spre
informasjon om det gode og omfattende
avlsarbeidet som gjøres. Det er også
viktig å spre kunnskap om alt som er
viktig for å lykkes som limousinavler. Derfor brukes det mye ressurser på å utgi et
medlemsblad, som av mange oppleves
som et godt fagtidsskrift. LimousinNytt
er et organ som leses grundig. Det har
svært høy prioritet blant de aktiviteter NL
driver for å fremme medlemsinteressene
og promotere rasen.
Vi ønsker alle limousinelskere
en God Jul og et riktig Godt Nytt År!
Med vennlig hilsen
Torleif Susort, Styreleder

Trykk og layout:
Hamar Media as, avd. Nydal
www.hamarmedia.no
Forside: Kviger på beite. Foto: Eva Berger
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One Touch Feeder
– en arbeidsom og trofast svenn i fjøset

Nyhe

t!
Med a
utoma
tis
kraftfô
rtildel k
in g
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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Nytt fra fenotypetesten
på Staur
				
Avlsutvalget, v/Bjørn Aasen

Uke 46 startet de fire yngste oksene
i test. Dermed er alle oksene i gang.
Nå er det snaut to måneder som alle
oksene er i test før de eldste er
ferdige. Det er nå vi begynner å se
hvilke okser som vokser godt på grovfôr og hvilke som utnytter foret best.

GFO betyr: Gjennomsnittlig grovforopptak i forenheter pr dag i
testperioden.
FUP betyr: Fôrforbruk per kilo tilvekst
i testperioden, korrigert for ulikt vedlikeholdsbehov (forutnytting).

Testnr

Navn

Far

Morfar

Start
vekt

Dager
i test

Vekt
i dag

Tilvekst

GFO

FUP

31560

Matstrubator
P av Hovde

Thy Sullivan

Viking

359

99

538

1807

3,8

2,1

Jovial av
Utgårdstrøen

Suc Au May

351

92

511

1738

4,8

2,8

Edakkya

Nimbus Mn

312

92

474

1759

4,2

2,5

Bolide

Bavardage

347

92

525

1933

3,7

2,0

Edakkya

Neuf

340

78

465

1601

4,1

2,7

Ibiza Pp

Dentatus av
Dovre

348

71

448

1407

4,2

3,2

Favars

Bavardage

349

78

467

1511

3,9

2,7

Ibiza PP

Charmant av
Dovre

347

43

428

1880

3,4

1,8

Gino av
Kittelsrud

Bushido

326

43

386

1393

3,3

2,6

Favars

Bavardage

320

43

385

1509

3,2

2,3

364

57

446

1436

3,4

2,5

363

36

31561
31562
31563
31564
31565
31567
31568
31569
31570
31571
31572
31573
31574
31575
31576
31577
31578
31579
31580
31581
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Limousin har en veldig jevn årgang
inne. Vi har tidenes største grupper
etter prioriterte oksefedre på Staur i
år. Start vektene er jevnt gode. Alle
oksene har funnet seg vel til rette.
Vi har store forventninger til årets
årgang.

Mozart P av
Utgårdstrøen
Macho av
Viersdalen
Moroklumpen
av Søstuen
Mardon av
Viersdalen
Mojito av
Utgårdstrøen
Mr.Muskel av
Søstuen
Mad Man av
Refling
Matisse av
Flatmo
Messi av
Utgårdstrøen
Greftegreff
Magnus
Martinus av
Wandsvik
Marseille av
Øiestad
Mons
av Kittelsrud
Mosul av
Refling
Multrabo av
Søstuen
Mr Boogie PP
av Hovde
Matfatet PP av
Hovde
Mr. Zlatan ET
av Skutle
Majestet av
utgårdstrøen
Mikal PP av
Refling

LimousinNytt

Jovial av
Utgårdstrøen

Gubben av
Hvam
Bastian av
Schjøll

Cameos

Nimbus Mn

364

36

Cameos

Urville

438

36

Favars

Mateo PP

334

22

Ultrabo Mn

Uskudar

376

22

296

22

363

8

Ibiza PP

Jovial av
Hom Run P
Utgårdstrøen ET av Hovde
Ibiza PP

Suc Au May

Gino av
Kittelsrud

Urville

1

Abot Mn

Av Værne
Kloster

1

Jovial av
Utgårdstrøen

Hidalgo PP

1
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Moroklumpen av Søstuen er en kraftig plugg.

Sålangt ligger følgende okser øverst på de forskjellige parametre:
Tilvekst:		
GFO:		
FUP:		

Moroklumpen av Søstuen
Mozart P av Utgårdstrøen
Mad Man av Refling

FI
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Nytt mineraltilskudd

IN

TR

OD

US

med unike egenskaper

ER

ER

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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Prioriterte oksefedre for Staur
2019-2020
Norske Eliteokser

Utenlandske Seminokser

1. prioritet

Isle ET av Øiestad

Ginseng
Grenache
Gagneur
Hamac
Hagard MN
Junior PP
Lenni PP
Torino PP

2. prioritet

Andre norske seminokser,
som ikke har sønner i semin.

Andre utenlandske seminokser eller embryo
kombinasjoner som utmerker seg og er
innenfor avlsplanen til Norsk Limousin
Hilsen Avlsutvalget

Årsmøter 2018
Det er vedtatt at ordinært årsmøte
for Norsk Limousin i 2018 skal
avholdes fredag 16. – lørdag 17.
februar på Hotell Scandic Hell i
Stjørdal. Tradisjonen tro holder
også Limousin Unik Norge SA sitt
årsmøte da. Varigheten blir fra
lunsj første dag til og med lunsj
andre dag.

Styret for Norsk Limousin planlegger et
faglig program for første del av dag en,
med påfølgende ordinære årsmøteforhandlinger senere samme dag. Dagen
avsluttes med festmiddag for deltagerne
på begge møtene. Medlemmene i Norsk
Limousin og Limousin Unik Norge SA
oppfordres til å møte opp og delta i en
viktig debatt for en forening med veldig
stort potensiale.

Alle som ønsker saker behandlet, oppfordres til å melde disse inn til styrene
innen vedtektsfestet frist, som er
20. desember for Norsk Limousin.
Endelig innkalling med sakslister og sakspapirer blir lagt ut på Norsk Limousin sin
hjemmeside.

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-

8
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Vektgrenser
for
Kalv
Unik
fra 1/1-2018
				
Roy Engelsvoll
Limousin Unik Norge SA

Som mange vet, har vi hatt en prøveordning det siste året, for levering
av Kalv Unik, med kun aldersgrense,
uten vektbegrensning. (Leveringsbetingelser på Fatlands nettsider.)
Dette var uten tvil veldig greit for oss avlere, f. eks. muliggjorde det større puljer og
mindre behov for veiing hos bonden.
Resultatet ble for mange slakt mellom
320-360 kg, som i markedet ikke oppfattes som kalv, selv om rasen vår beholder kalvepreget med lyst kjøtt og en finfibret kjøttstruktur på høyere vekter enn
andre raser.

Uavhengig av dette, ble det i denne omgang naturlig å gå tilbake til en øvre vektgrense på 270 kg for utbetaling av Kalv
Unik-tillegget. Før prøveordningen kom
istand, falt Kalv Unik-tillegget bort straks
kalven var over 270 kg, mens etter nyttår
kan vi levere kalven opp til 290 kg og
beholde Kalv Unik-tillegget. De kiloene
mellom 270 og 290 blir da betalt som
vanlig okse/kvige. Dette gjør levering til
Kalv Unik fortsatt betydelig enklere i forhold til veiing, puljestørrelse og oppnåelse
av høyere gjennomsnittsvekter, som alt
sammen bidrar til god økonomi i produksjonen.

Registrering for beregning av korrigert
365 dagers-vekt i storfekjøttkontrollen kan
gjøres 6 uker før kalven er årsgammel. Da
er det en god mulighet til å få med denne
registreringen for mange av kalvene som
går til Kalv Unik.
Forøvrig er det hyggelig å meddele at det
i 2017 har vært en meget bra økning på
slakt av Okse Unik og Kalv Unik til alle
slakteriene, både Midt- Norge og de tre
avdelingene til Fatland som er Jæren,
Ølen og Oslo.

Pioneering solutions in animal health

Dette er uansett eit godt bevis på at rasen
vores, med avlere som er toppidrettsutøvere, har eit veldig potensiale til å bygge
muskler/kjøtt, ikke fett som slakteriene har
mer en nok av fra andre raser.
Nå skal det tas med at i høst har vektene
gått ned. Dette henger nok sammen med
den svært dårlige sommeren mange i SørNorge har opplevd, med dårlige beiter og
problematiske slåtteforhold. Grasdyra påvirkes naturligvis av dette. Vi får håpe på
mer normale forhold til neste år.

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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Vinterimport 2018

				
Avlsutvalget, v/Bjørn Aasen

Avlsutvalget har valgt følgende 7 semin
okser til vinterimporten 2018. Vi har
prøvd å sette sammen nye kombinasjoner og til dels helt nytt avlsmateriale,
både på Full French og kolla okser.
Avlsverdiene fra oksene på morteststasjonen Moussours i Frankrike, er
nå ferdige og vi har valgt de 2 beste
oksene fra G årgangen. Vinterimporten
er en god blanding av godt utprøvde
okser og noen nye lovende okser og
okser som har utmerket seg på en eller
flere egenskaper, som passer til det
norske avlsmålet for Limousin.

I skrivende stund tikker det inn en beskjed fra Frankrike om at Gagneur MN
dessverre ikke er godkjent for Norge, til
vinterimporten. Vi importerte Gagneur
MN i høst, og den tappingen var godkjent og det ble importert 85 doser. Det
opplyses at han har vært så populær at
alt er solgt og den nye tappingen dokumenterer ikke krav for prøvetaking/
antall prøver, til å bli godkjent i Norge.

Hagard MN
Far Coluche, farfar Turbot. Morfar Orgueilleu og morfarfar Laureat. Ny og ubeslektet genetikk i mange ledd bakover,
gjør oksen ekstra interessant.
Franske Hagard MN er en FF, gårdsprøvet okse, med 74 avkom registrert i franske Iboval. Han viser foreløpig følgende
sterke indeks rekke. Meget bra eksteriør
tall fra Iboval, særlig sterk på bakbein/
klauver og en meget god lynne indeks. I
utgangspunktet en lettkalver som er sterk
på produksjon. Moregenskaper og lynne
indeks har foreløpig liten sikkerhet.

Hamac
Far DenbreizMN, mf Arlequin.
Franske Hamac er en FF okse, som har
343 avkom registrert i franske Iboval.
Etter det vi kjenner til, er det importert
noen få doser av DenbreizMN til Norge,
for øvrig er dette ubeslektet genetikk
på begge sider. Hamac har meget bra
eksteriør tall fra Iboval, særlig sterk på
bein/klauver. I utgangspunktet en produksjonsokse, som ennå ikke har sikre
tall på moregenskaper, men som har
fått lovende tall fra Irland og Frankrike.
Hamac er meget ettertraktet i Frankrike
om dagen.

blir beskrevet nedenfor. Når seminen
ankommer landet eller blir lagt ut for
salg, vet vi ikke pr dags dato, men følg
med på hjemmesiden til Norsk Limousin og Tyr. Videre på facebook-siden
Limousinavlere, eller ring noen av oss
i avlsutvalget.
Indeksene er beskrevet med:
+++ som meget høy indeksverdi
= som gjennomsnitt
--- som meget lav indeksverdi.
Åpne rubrikker betyr usikre verdier.

Vi har fra Frankrike fått forslag på en
alternativ okse til Gagneur MN. Den
nye seminoksen heter Hagard MN og

Lenni PP
Far tyske Ludwig PP, kombinert med
franske Vetiver MN som morfar. Ludwig
PP har flere kalver i Norge, og kjennetegnes for avkom med forholdsvis stor
ramme og under middels kjøttfylde. Tyske
GS tall på Ludwig tilsier fin beinbygning
og god kalvingsevne i døtre. Norske avlsverdier gir Ludwig 108 i fødselsvekt. Vetivier er en god moregenskapsokse, med
gode tall for lette fødsler i Norge.
Tyske Lenni PP er en homozygot kolla
okse. Genomisk seleksjonstall fra Tyskland, tilsier at dette er en lettkalver, med
potensiale for morenskaper. Det er likevel
å understreke at tallene foreløpig må betraktes som usikre. Vi avventer derfor å
sette tall for fødsel.

Navn

Fødselsindeks

Tilvekst

Slakteklasse

Kalvingsevne
døtre

Melkeevne
døtre

Hagard MN

+

+

+

+

-

Hamac

=

+

+

+

=

Lenni PP

+
+

+++ meget høy indeksverdi, = gjennomsnitt, -- meget lav indeksverdi, åpne rubrikker betyr usikre verdier.
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Fertilitet

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
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Torino PP
Far tyske Tarek PP, morfar Caytano PP.
Ny og ubeslektet genetikk i Norge. Det
er etter det vi kjenner til, tatt inn noen få
doser av Torino PP til Norge, men ennå
ikke født noen avkom her.
Tyske Torino PP er en homozygot kolla
okse. Genomisk seleksjonstall fra Tyskland, tilsier at dette er en lettkalver, med
potensiale for fin knokkelbygning og for
melkeegenskaper i døtre. Det er likevel
å understreke at tallene foreløpig må betraktes som usikre. Vi avventer derfor å
sette tall for fødsel.
Navn

Fødselsindeks

Torino

Ginseng
Far Tonic, morfar Universel. Franske
Ginseng er en FF okse og er Nr 1 fra morteststasjonen Moussours i G årgangen.
Ny og ubeslektet genetikk i Norge.
Avlsverdier fra Frankrike tilsier at dette er
en moregenskapsokse som produserer
døtre som melker bra og igjen gir høye
avvenningsvekter på avkom. Ginseng er
ingen lettkalver og anbefales ikke brukt til
kviger.

Grenache
Far Tastvin, farfar Epson, morfar Amiral.
Franske Grenache er en FF okse og er
Nr 2 fra mor-teststasjonen Moussours i G
årgangen. Far Tastevin og farfar Epson er
en del brukt i Norge, men kombinasjonen
mot ukjente mf. Amiral er ny i Norge.
Avlsverdier fra Frankrike tilsier at dette er
en moregenskapsokse som produserer
fertile døtre, som melker bra og igjen gir
gode avvenningsvekter på avkom. Grenache er en lettkalver og anbefales brukt
til kviger.

Tilvekst

Slakteklasse

Kalvingsevne
døtre

Melkeevne
døtre

=

+

--

+

Fertilitet

Ginseng

--

+

--

=

+

--

Grenache

++

--

=

=

+

++

Melkeevne
døtre

Fertilitet

+++ meget høy indeksverdi, = gjennomsnitt, -- meget lav indeksverdi, åpne rubrikker betyr usikre verdier.

Junior PP
Far Jost Pp, morfar Clovis. Franske Junior PP er en homozygot kolla okse. Far
Jost Pp er brukt noe i Norge, men kombinasjonen mot mf. Clovis Pp er ny i Norge.
Clovis er sønn av danske Ryde Uranus.
Junior PP har ingen avlsverdier fra Frankrike ennå. Irske avlsverdier med lav sikkerhet, dokumenterer lettkalver genetikk
med melkeevne i døtre. Junior PP beskrives også i Frankrike som en lettkalver med
gode melkeevner i egenskapene. Avlsutvalget er likevel forsiktige og anbefaler ikke
bruk til kviger, før sikre tall kommer.
Navn

Fødselsindeks

Junior PP

Tilvekst

Slakteklasse

--

+

Kalvingsevne
døtre

+++ meget høy indeksverdi, = gjennomsnitt, -- meget lav indeksverdi, åpne rubrikker betyr usikre verdier.
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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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Embryoimport i regi av
Norsk Limousin 2017
				
Av: Avlsutvalget ved Halvor A. Øiestad

Etter lang tid er det ankommet/
under ankomst 54 embryo av 11
skyllinger fra Frankrike til Norge.
Dette er færre enn ønsket og det er
tinget ytterligere tre nye skyllinger
fra besetningen til Earl Delage som
etter sigende vil være i Norge i løpet
av forholdsvis kort tid.

Det er i denne omgang særlig lagt vekt
på moregenskaper og så nye linjer som
mulig. Det er et ønske om at embryoimporten skal bidra positivt inn i den norske
populasjonen av limousindyr og følge
avlsmåla til Norsk Limousin.
Det var ønske fra avlsutvalget om flest
mulig kombinasjoner med kjønsseparert
hundyrsæd. (Grunnet reglene til KORIMP
for å forhindre innførsel av nye sykdomsagens til Norge, er det ikke lov å ta celle-

prøver av befruktede egg for kjønnsbestemmelse av embryoer som skal importeres til Norge.) Det ble her som ved
bruk av kjønsseparert sæd ellers dårligere
tilslag med færre embryo pr skylling og
franskmennene var ikke villige til å foreta
flere skyllinger med kjønsseparert sæd.
Følgende embryoer er lagt ut for salg og
det er i skrivende stund kun 10 som ikke
er solgt, så det er fortsatt mulighet til å spe
på besetningen med topp fransk genetikk.

Kombinasjoner det er importert embryo etter:
✽

✽

✽

➜ Lona (F: Usse, MF: Bavardage.)
➜ Horn (F: Usted, MF: Remix.)

➜ Landi (F: Bavardage, MF: Bellus.)
➜ Edakkya (F: Alex, MF: Urgel-MN.)

➜ Lundivine (F: Armoric, MF: Urville.)
➜ Azurri (F: Posedion, MF: Jazz.)

✽

✽

✽

➜ Laureate (F: Cameos, MF: Thetis.)
➜ Fumaroli (F: Urville, MF: Ionesco.)

➜ Louna (F: Ozzus, MF: Valerain.)
➜ Hussac (F: ECLAIR, MF: Mimosa.)

➜ Lucile (F: Usse, MF Urville.)
➜ Edakkya (F: Alex, MF: Urgel-MN.)

✽

✽

✽

➜ Lucile (F: Usse, MF Urville.)
➜ Edakkya (F: Alex, MF: Urgel-MN.)

➜ Laureate (F: Cameos, MF: Thetis.)
➜ Fumaroli, Kjønnsseparert hunndyr (F:
Urville, MF: Ionesco.)

➜ Laura (F: Chatelain, MF: Mas du Clo.)
➜ Fumaroli, Kjønnsseparert hunndyr
(F: Urville, MF: Ionesco.)

✽
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➜ Laura (F: Chatelain, MF: Mas du Clo.)
➜ Fumaroli (F: Urville, MF: Ionesco.)

✽

Det var flere som var raskt ute med bestilling da det ble åpnet opp for det, og
for dere som har ventet lenge på dette
importen og ikke fått fatt i de kombinasjonene dere ønsket er det bare å beklage
det, men det er ikke flere embryo enn de
som er tilbudt for salg. De fleste av kombinasjonene tatt inn skal være gode på de
prioriterte egenskapene, selv om Hussac
nok er den som tenderer mest mot produksjon. Horn og Azurri er det i kombinasjonene håp om moregenskaper, selv
om det også her er genetikk for muskel
og tilvekst.

Embryoene selges uten påslag til Norsk
limousin til sine medlemmer. De som ønsker å kjøpe embryoer og ikke er medlem
i Norsk limousin oppfordres til å melde seg
inn i raselaget. Ved salg til ikkemedlemmer legger Norsk limousin på prisen kr.:
1’000,- / embryo.
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➜ Landi (F: Bavardage, MF: Bellus.)
➜ Jensuis PP (F: Gunadark PO,
MF: Cyan PO.)

Generelt for embryooverføring, og da
særlig av de typer det her er tatt inn hvor
ingen er utpregede lettkalvere, anbefales
embryoene lagt inn på godt utviklede dyr
med gode kalvingsegenskaper. Mineralstatus og fôring frem mot kalving er også

av vesentlig betydning for best mulig tilslag, et lettest mulig fødselsforløp og påfølgende suksess.
Med ønske om hell, lykke, spenning og
god avl!

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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Limousin er fellesnevneren
Intervju med brødrene Lunde, Skjele Gård ANS
På et bruk midt i et av de beste
kornområdene ved Trondheimsfjorden, finner vi 3 brødre som har
en meget reflektert holdning til sin
produksjon av limousinkjøtt. Vidar,
Jan Inge og Torbjørn Lunde driver
i dag storfekjøttproduksjon på en
limousinbesetning med 50 kalvinger i året.
Gården ved navn Skjele som ligger bare
noen få steinkast fra Ronglan stasjon
langs Trønderbanen, har vært melkebruk
i tidligere tider og har også veldig god
kornjord, ca 270 da dyrka. Etter en del
års erfaring med Simmental, og senere
bare fôringsokser, har nå valget falt på
limousin som den sterke og klare konklusjonen. De første limousindyra kom
til gårds i 2013. Fellesnevneren for de
3 er interessen for limousin og hvordan
besetningen skal drives for å skape så
gode resultater som mulig.

Ingen tvil
På hovedbruket, som er kjernen i brødrenes jordbruksdrift, er det lite beiter og
mye dyrking av bygg i tillegg til grov-

fôrproduksjon for dyra. I tillegg eies et
annet bruk noen kilometer unna med
både beitearealer og grovfôrproduksjonspotensiale. Totalarealet under plogen er ytterligere utvidet ved leie av en
del jord. Det er både eggproduksjon,
korn og storfe i samme produksjonsenhet, som er organisert som et ansvarlig selskap, ANS. Med de produksjonene
som drives på bruket i dag og storfekjøtt
som en viktig del, er det ingen tvil om
at limousin er den rasen som er best for
totaløkonomien.

Rolig i fjøset
Det Vidar opplever som den største kontrasten mot Simmental, er roen i fjøset. Nå kan du komme inn og du hører
nesten ikke en lyd. Dyra er veldig rolige,
mens når du kom inn til Simmentaldyra
var det alltid rauting og masing på mere
mat. Det andre som er markant forskjellig nå er at fôrmengdene rekker til mange
flere dyr, så med det høye slakteutbyttet
på Limousin i tillegg, er salgsinntektene
gjennom året veldig mye høyere enn
før. Slakteklassen er jo også betydelig bedre, og alt drar i samme retning.
Torbjørn trekker fram et slakteoppgjør
for 14 okser som eksempel. Nesten

75 % av disse kom i E og U, derav 2
E+. Kun 4 dyr fikk R. Bødrene Lunde er
overbevist om at limousin har en betydelig bedre fôrutnyttelse, og er enda klarere på at de gir det beste økonomiske
resultatet til slutt.

Tørrhalmen er godt fôr
I år var det for første gang på mange
år gode forhold under innhøstingen av
kornet. Det gav halm av god smakelighet og kvalitet, som nå brukes som fôr
til kyrne etter avvenning uten at den er
ammoniakkbehandlet. Da tilføres det
selvfølgelig vitamin- og mineralblanding
i tillegg. Holdet på dyra følges da ganske
nøye. Det er også gjort god erfaring med
helsæd som fôr med veldig godt resultat. Da slås byggåker med gjenlegg rett
etter det har skutt. Dette presses i rundball og gir veldig attraktivt fôr. Ungdyra
fôres utelukkende på grasrundball.

Sammen om alt
Det vises lang vei at det er karer som trives med det de holder på med. Det er
orden og full oversikt både inne og ute.
Bruket drives sammen og mye av verdiskapingen reinvesteres i det som har
potensiale for mer verdiskaping og trivsel, enten det er dyr, maskiner, redskaper, bygninger, overvåkning/sikkerhet,
traktorer, verktøy eller annet. Bare som et
eksempel: i fjøset er det 8 kameraer, og
bildene fra de kan tas inn «live» direkte på
mobiltelefonen.

Kaffekroken i verkstedet
Gjestfriheten er til å ta og føle på. Det ene
hjørnet av verkstedet er innredet med

Hovedfôrbrettet
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Ion Erik av Rendum

behagelig sofa og mange godstoler. En
tradisjon for kaffeprat lørdag formiddag er
blitt sterk. Særlig når det ikke er hektisk
onnearbeid. Et stort, velutstyrt og temperert bygg er velegnet for en kaffeprat for
alle som har lyst.

resultater ble lagt gjennom innkjøp av en veldig kjøttsatt Rendum-okse i 2013, når det ble
satset for fullt på limousin. Nå
er det Mateosønnnen Ion Erik
av Rendum som gjør jobben.

Hjelper alle som trenger det

Nytt fjøs i flere etapper

Mange av naboene og øvrige sambygdinger har hatt stor glede av å kjenne brødrene Lunde. Et velutstyrt verksted som
drives av 3 positive karer har tatt imot
mang en traktor, bil eller redskap som det
har blitt skrudd litt på. Benker og vegger
med verktøy og utstyr i sirlig orden til de
utroligste formål kommer til nytte for de
som kommer innom og har behov for en
håndsrekning. Sånt skaper miljø og samhold.

Hele ammekuoppdrettet
startet i et gråorkratt med
en fôrhekk hvor det ble satt
inn en rundball til supplering. Etter hvert som det
ble fyllt på stadig nye rund- Limousin-praten går livlig i kaffekroken i verkstedet.
baller, ble det blautere og blautere rundt. Svaret på den utfordringen var
å støype et betongdekke og sette fôrhek- Følger ikke læreboka
ken på. Senere kom det betongvegger Når Vidar tenker på alt som er blitt sagt
og etter hvert tak. Da fikk dyra halmtall av rådgivere og andre eksperter som har
å ligge på, men fôringen var fremdeles i forsøkt å forklare hvordan virksomheten
fôrhekken ute. Etter hvert ble det planlagt bør drives, har han på følelsen at de ikke
et nytt prosjekt bedre tilrettelagt for am- følger læreboka, verken når det gjelder
meku, som startet med en gjødselkjeller fôring eller andre viktige tema. Opplegget
og spaltedekke over. Så kom det nytt med både grovfôr og kraftfôr er basert på
isolert bygg med liggebåser oppå den. egne erfaringer. Her er det verken svære
Nå er det et velegnet bygg med 51 ligge- maskiner for fôrblanding eller fôrutleggere.
båser og 16 binger som kan håndtere 50 Men dyra vokser og trives, og det er det
kalvinger, mer eller mindre spredd over viktigste for å produsere masse kjøtt.
hele året.

E+klubben
I den senere tid har slaktedyra gått til
Norturas anlegg på Malvik. Besetningen
drives utelukkende med tanke på kjøttproduksjon. Det er levert mange okseslakt i løpet av de siste årene. En god del
av mordyra er fortsatt krysninger, men
det har hele tiden vært benyttet renraset
okse, så limousinandelen stiger jevnt og
trutt. Noe av grunnlaget for gode slakte-

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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Planlegg ditt
optimale kjøttfefjøs
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.
1

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.

4

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.

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

18
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Bildet viser eksempel på et fjøs for ammekyr med dyrevelferd og
trygg dyrehåndtering i fokus:
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

1. Kalvingsbokser
2. Behandlingsbokser
3. Avlsokser
4. Utgjødsling
5. Liggebås med robuste
båsskillere og gummimatte

12
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lleskjopet.no/landbruk/Imek
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Hvorfor er raseavl
på Limousin viktig?
En grei måte å finne svar på spørsmålet i overskriften er via motspørsmålet:
Hva skjer hvis vi ikke tar vare på raseavlen på limousin?
				
Ola-Jørn Tilrem

Den beste dokumentasjon og parameter
vi har i Norge når det gjelder å tallfeste
utviklingen til en storferase, er Storfekjøttkontrollen. For «limousinens» del er informasjonen herfra særdeles trist lesing. På
få år er nær sagt alle egenskaper som betraktes som rasens fortrinn svekket i den
norske populasjonen. Utviklingen har vært
så signifikant negativ at vi snakker om en
degenerasjon. I følge Storfekjøttkontrollen
er limousinens fortrinn med lette kalving, i
stedet blitt forvandlet til versting. Andelen
store kalvingsvansker ligger nå høyre enn
både Charolais, Simmental og Blonde.
Fettprosenten som var så lav kryper jevnt
oppover. Tilveksten går ned. Slakteklassen som har vært rasens store
fortrinn går nedover og er i dag to klasser
(U-) under det som skal være gjennomsnittet for hanndyr av rasen (U+).

Hvordan kan dette være mulig?
Svaret er at i Norge driver vi ikke raseavl
på limousin, vi bare later som vi gjør det.
I storfekjøttkontrollen står det at vi har
9645 mordyr av limousinrasen. Vi later
som om de er av limousinrasen, men i
virkeligheten er det bare marginale 12%
av dem som er av rein rase. I LUN har vi
laget et konsept som er en etterligning
av det franske Blason Prestige, bare at
vi later som vi selger kjøtt av limousinrasen, mens det aller meste i realiteten
er kryssingskjøtt. Symptomatisk er også
paradoksalt nok limousinens avlsplan der
vi later som om det er bilde av en limousin på forsiden, men det er en kryssing.
I Norsk Limousin later vi som om vi har
et avlsutvalg som bestyrer retningen for
norsk limousinavl, men i realiteten trekkes
de store og avgjørende linjer av Tyr.

Norsk limousinavl bærer preg av en overfladisk og kortvarig tankegang som synes
å gå ut på raskest mulig å få solgt mest
mulig kjøtt under det kvalitetsbegrep og
merkevare som er bygd opp av reinraset
full french limousin. Men der de færreste
er villig til å ta del i ansvaret med å sikre
rasen som er grunnlaget for denne kvalitet
og merkevare. Vi har importert en rase
fra Frankrike, men vi glemte samtidig å
importere den franske mentaliteten som
må til for å ta vare på rasen. Det blir som
å kverke høna som verper gullegget.
DEFINISJONER:
Raseavl: Paring av stambokførte dyr fra
samme rase, for å bevare og forbedre
rasen.
Kryssingsavl: Paring av dyr fra ulike
raser.

DRØV
til storfe i vekst

www.norgesfor.no

av

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

Limousinrasen
Fra 1960 frem til 2008 var den franske
full french standarden en internasjonal
målestokk for limousinrasen. Frankrikes
definisjon ble ansett å kollidere med EUs
regelverk for en mest mulig fri flyt med
handel av dyr. I 2008 ble det derfor opprettet to nye hovedkategorier for avlsdyr
av rasen.
Pure blood (Pure sang, på fransk) som
er det samme som full french, fullblood
eller lukket stambok. Det er den reneste
formen for limousin og som har høyeste
foretningsverdi fordi den blir foretrukket av
franske avlere. Det er også bare kjøtt fra
denne kategorien som selges under
limousinens merkevarenavn Blason
Prestige, Label Rouge som har over 800
utsalgssteder i Frankrike.
Pure breed er den andre kategorien, hvor
kollete og andre oppkryssete dyr, samt
dyr med dobbelt muskel blir registrert.
I første halvdel av 1990 tallet så ble Norsk
Limousinforening grunnlagt av rasepionerer som så verdien av å berike Norge
med en egen populasjon av full french dyr
av verdens beste kjøttferase. Massevis av
verdifulle dyr av høy kvalitet ble importert.
I ettertid ble dette fulgt opp med hundrevis av utsøkte embryokombinasjoner og
årlige importer av de beste seminoksene
som var å oppdrive av rasen. Det ble

samlet investert for enorme beløp. Entusiasmen for rasen smittet og utviklingen
ut over 2000 tallet lignet retningen til en
nyttårsrakett. Målsettingen for NL i denne
perioden var at vi skulle være største rase
med flest stambokførte renrasete mordyr
innen 2015. Vi så målet om en solid base
av renraset fullblood dyr var innen rekkevidde. Nettopp det at vi hadde rekruttert
så stor andel med topp genetikk via semin
og embryo la grunnlaget for at vår populasjon kunne blitt av internasjonal kvalitet.
Andre momenter som ble vektlagt var den
nasjonale verdien av en slik base, hvis
grensene av en eller annen grunn skulle bli
stengt for import.
Hva blir konsekvensene av «later
som» avlen?
For det første er det tragisk at limousinens
omdømme får svi for tilbakegangen som
skyldes innblanding av andre raser.
Hva de samlede beløp av tilbakegangen
beløper seg til vet ingen, men det dreier
seg ikke om småpenger. Dette gjelder
både for bonde og fortjenestemarginene
til slakteindustrien.
For uten tilbakegangen som er dokumentert av Storfekjøttkontrollen så er både
rasen og raseavlerne marginalisert i sitt
eget raselag som ble grunnlagt av raseavlerne. Rasens renome blir skadelidende,

Kjøttet blir vurdert på feil grunnlag. Og
konsumenten som blir utsatt for regelrett
svindel da de blir lurt til å kjøpe noe annet
enn det de betaler for. Det er også ødeleggende for entusiasmen, fremtidstro og
fagmiljø. Verdien av kostbar genetikk som
er importert smuldrer og er fånyttes hvis
den ikke tas vare på.
Vi har nå fått krakk i sauenæringen, og
ammeku blir skissert som redningsplanke
og utviklingsområde. Vi frykter samme
skjebne. Det er nettopp i slike tider at en
godt ivaretatt merkevare er alfa omega.
Når man har verdens beste rase så sier
det i grunn seg selv at den kan ikke bli
bedre av å krysse inn dårligere raser.
Det er jo ingenting i veien med kryssingsavl. Men hvorfor må den foregå i limousinrasens raselag? Er det ikke mulig å
gjennomføre kryssingsavl i Norge uten å
ødelegge for raseavlen? Selv kryssingsavlere er da vitterlig avhengige av rene
raser for å ha en noenlunde forutsigbar
kryssingsavl. Eller later man bare som det
ikke er slik?
Det er i teorien fullt mulig å få raseavlen
på beina igjen, men det forutsetter at man
gjør bevisste valg og er glad nok i rasen til
å være med på å bevare og forbedre den,
og ikke bare late som man gjør det.
Ola-Jørn Tilrem

BETYDNINGEN AV MUSKELFYLDE HOS AVLSOKSEN
Driver du med renraset limousin, så gir grafen nedenfor
et godt bilde av hva man kan forvente av formklasse på
sønnene etter okser med ulik muskelfylde.

Bruker du en renraset limousin med
fransk muskelindeks på 75, vil 16
% av sønnene klasse i E-klassene.
Snittet vil ligge på ren U.

Bruker du en renraset limousin med
fransk muskelindeks på 100, vil
gjennomsnittet av sønnene slakte
seg til U+.

Bruker du en renraset limousin med
fransk muskelindeks på 125, vil 60
% av sønnene klasse seg innenfor
E-klassen.
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Uttak av Eliteokser
				
Avlsutvalget v/Bjørn Aasen
Det er tatt ut 2 eliteokser for seminåret
2018. Ved revidering av TYRs overordna avlsplan i vår ble det innført kriterier
om at eliteokser må ha minimum 100 i
totalindeks. De bør også ha minimum
100 i hver av de tre delindeksene.
Administrasjonen og avlsutvalget har
vurdert avlsverdier i storfekjøttkontrollen
og kalvingsstatistikk med NRF på alle
seminokser og fremmet innstillinger i
tråd med avlsplanen for limousin. Uttaket ble bestemt i møte med administrasjonen den 9/11-17.
Isle ET av Øiestad har fått eliteoksestatus for første gang i år. Eliteoksene er
de seminoksene vi har størst sikkerhet
på avlsverdiene på.
Nytt av året er at det er innført en ny
oksekategori for kjøttfe; Bruksokser.
Bruksokser er ment som et supplement
til eliteoksene hvis sammensetningen
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av eliteokser ikke dekker behovet for
okser med særlig gode egenskaper for
kalving eller produksjon. Sønner etter
bruksokser er ikke 1. prioritert til fenotypetesten.
Hele H årgangen og deler av G årgangen har sålangt vist svake tall for
fødsel. Unntaket er Gino av Kittelsrud
og Gubben av Hvam, som begge har
vært Eliteokser.
Vi har flere lovende okser i I og J årgangen, som sålangt har sterke tall på flere
områder, men de har ingen avkomstgranska tall på moregenskaper ennå.

Eliteokser kommende sesong
Farmann av Dovre
Isle ET av Øiestad

Bruksokser kommende sesong
Ibiza P av Hovde
Imaldur av Dovre
Javardage av Utgårdstrøen

Grunnlagsmateriale for
Eliteokse uttaket:
Vedlagt ligger bakgrunnsinformasjon
for utplukk av eliteokser for 2018.
Informasjonen består av nye avlsverdier
fra Storfekjøttkontrollen, kalvingstatistikk i bruksdyrkrysning med NRF fra
kukontrollen, lagerbeholdning av sæd
fra aktuelle okser, og bruk siste år av
eksisterende eliteokser.

Det er i dag 5 eliteokser av rasen:
70072 Even Tyr av Dovre
72091 Farmann av Dovre
72093 Fabian av Gorseth
72119 Gubben av Hvam
72151 Ibiza av Hovde
Det er nye okser fra I og J -årgangen
som er tatt opp til vurdering. I tillegg
har vi vurdert andre okser fra G- og
H-årgangen som i dag ikke har eliteoksestatus.

72072 Even Tyr av Dovre:

72091 Farmann av Dovre:

Even Tyr har hele 4 år bak seg som eliteokse. Han har vært
en allrounder som har vært god på alle egenskaper. Han
har svekket seg noe på fødselsforløp på kviger og dermed
gått ned til 94 i fødselsindeks. På produksjon er Even Tyr
fortsatt meget god. På moregenskaper har oksen av en eller
annen grunn svekket seg vesentlig. Han er nå nede på 89
For døtres evne til å avvenne tunge kalver. Han har nå en
morindeks på relativt svake 89. Even Tyr har nå en totalindeks på 110.
Han har nå stått lenge som eliteokse for rasen. At han har
svekket seg på moregenskaper gjør at han blir mindre
interessant som en etablert okse.
Oksen er tatt vekk som eliteokse.

Farmann har tre år bak seg som eliteokse. Han har blitt
markedsført som en okse som er meget god på kalving og
på produksjon. Farmann har etter årets kjøring styrket seg
ytterligere på kalving. Han er meget god på fødselsforløp
både for kvige og ku. Han har hele 126 i fødselsindeks. På
produksjon er han fortsatt god på både tilvekst og slakteegenskaper. Han har riktignok sunket noe i produksjonsindeks fra 110 til 104. På moregenskaper er han fortsatt
relativt svak med 92 i morindeks. Døtres kalvingsevne på 74
er veldig svak. Farmann har meget gode fødselsegenskaper
kombinert med gode produksjonsegenskaper. Det gjør han
til en okse som er lett å bruke både i renraseavl og i krysningsavl for produksjon.
Oksen er tatt med videre som eliteokse for 2018.
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72093 Fabian av Gorseth:

72119 Gubben av Hvam:

Fabian har nå tre år bak seg som eliteokse. Han har blitt
markedsført som en okse som gir gode moregenskaper og
lette kalvinger. Fabian er fortsatt en meget god lettkalver. På
moregenskaper har han nå svekket seg betydelig. På ett år
har han gått ned fra 128 til 101 i morindeks. Han har tidligere
vært noe svak på produksjonsegenskaper. Etter denne
kjøringa er han rett og slett dårlig på både tilvekst og slakt.
Han har nå svake 79 i produksjonsindeks. Totalindeksen
er nå helt nede på 88. Det står i TYR sitt overordna regelverk at en okse må ha en totalindeks på 100 eller bedre
for å stå som eliteokse. Med så svak totalindeks og dårlige
produksjonsegenskaper, mener vi at Fabian er for svak til å
fortsette som eliteokse.
Oksen er tatt vekk som eliteokse.

Gubben har stått som eliteokse i to år. Han er blitt markedsført som en kolla lettkalver som er god på slakteklasse.
Dette stemmer fortsatt. Han er meget god på kalving. På
produksjon er han god på slakteklasse og meget svak på
fett med dårlige 61. Ellers er han litt under middels med en
produksjonsindeks på 95. Han har nå fått noe bedre tall på
moregenskaper og har en morindeks på 91. Gubben har nå
en totalindeks på 108.
Gubben har en sønn som har gått i semin i Jovial av Utgårdstrøen. Det er et spørsmål om det er behov for to kolla
lettkalvere i bruk i form av Gubben og Ibiza. Da Gubben nå
er brukt i flere år, velger vi heller ny genetikk. Slik reduserer vi
risikoen for matador avl på enkelt okser eller enkelt linjer.
Oksen er tatt vekk som eliteokse for 2018.

72151 Ibiza av Hovde:

72152 Isle ET av Øiestad:

Ibiza har stått som eliteokse i ett år. Han er markedsført som
en kolla lettkalver. Etter årets avlsverdikjøring er han fortsatt
meget sterk på kalving både for kvige og ku med lav fødselsvekt. Han har nå fått sikrere avlsverdier på produksjonsegenskaper. Her er han noe svak på vekt 200 dager og på
fettgruppe. Han er bra på slaktevekt og meget sterk på slakteklasse. Ibiza har foreløpig ingen tall for moregenskaper. Han
har dermed heller ingen totalindeks. Dette gjør at han ikke
kan stå som eliteokse. Men at han er så sterk på kalving, og
samtidig er sterk på slakteklasse, gjør at han etter vår mening
kan stå som bruksokse som lettkalver for bruk på kviger og
krysninger som skal kalve lett med limousin.
Oksen anbefales tatt med videre som bruksokse lettkalver
for 2018.

Isle er et helfransk embryo med Achile som far. Morfar er
Pompier og mormors far er Joueur. Isle kommer meget godt
ut av granskinga med generelt gode avlsverdier over hele
rekka. Han har fødselsvekter litt under gjennomsnittet.
Fødselsforløp kvige er 93, og på ku er det meget gode 118.
Dette gir han en fødselsindeks akkurat på 100. Avlsplan sier
at fødselsforløp må være over 100 for å bli eliteokse, men
den sier ikke noe om det er på kviger, ku eller fødselsindeksen. På produksjon er han noe svak på vekt 200 dager med
94. På slakteegenskaper er han direkte god med 116 i slaktevekt, 119 på klasse og 115 på fettgruppe. Dette gir han en
produksjonsindeks på hele 114. På moregenskaper har han
fått tall med lav sikkerhet, men er også her positiv med en
morindeks på 104. Dette gir Isle en totalindeks på hele 115.
Oksen er tatt inn som eliteokse for 2018.
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72154 Imaldur av Dovre:

Imaldur er en helfransk okse med Anecdote som far. Morfar er
Placide og mormors far er Liberal MN. Imaldur har sikre tall på
fødselsvekt og fødselsforløp, videre er produksjonstallene forholdsvis sikre. Imaldur er ikke avkomsgransket, så han har ikke
fått avlsverdier for moregenskaper. Han har sterke 86 i avlsverdi
for fødselsvekt, dette gir lave fødselsvekter. Fødselsforløp kvige
er meget sterke 116, og på ku er det 107. Dette gir han en
meget god fødselsindeks på 115. På produksjon er han også
sterk, med middels tall på 200 og 365 dagers vekt. Slakteegenskaper med 107 i slaktevekt, 112 på klasse og 104 på
fettgruppe. Dette gir han en produksjonsindeks på sterke 106.
På moregenskaper har han ingen tall ennå. Imaldur har derfor
ingen totalindeks.
Oksen er tatt inn som bruksokse for 2018.

72175 Javardage av Utgårdstrøen:

Javardage er en helfransk okse med Bavardage som far. Morfar
er gårdsoksen Farao med Ferry bakenfor og mormors far er
gårdsoksen Victor av Helgum med Louxor bakenfor. Javardage
har sikre tall på fødselsvekt og fødselsforløp, videre er produksjonstallene forholdsvis sikre. Javardage er ikke avkomsgransket, men har fått avlsverdier for døtres melkeevne på 99,
basert på slektningers prestasjoner. Han har sterke 91 i avlsverdi for fødselsvekt, dette gir lave fødselsvekter. Fødselsforløp
kvige er meget sterke 112, og på ku er det 114. Dette gir han en
meget god fødselsindeks på 113. På produksjon er han samlet
sett på gjennomsnitt, med gode tall på 200 og 365 dagers
vekt. Slakteegenskaper med 92 i slaktevekt, 106 på klasse og
hele 133 på fettgruppe. Dette gir han en produksjonsindeks på
97. På moregenskaper har han usikre tall ennå. Javardage har
derfor ingen totalindeks.
Oksen er tatt inn som bruksokse for 2018.

KALVINGSVANSKER
Tallmateriale fra bruksdyrkrysning med melkeku. (husdyrkontrollen)
Kalv under ku
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Seminnr

Navn

Antall

Ingen vansker

Noe vansker

Store vansker

72072

EvenTyr av Dovre

232

92,7 %

4,3 %

3,0 %

72073

Elvis av Kauserud

159

91,2 %

5,7 %

3,1 %

72074

Estin av Dovre

128

89,1 %

9,4 %

1,6 %

72091

Farmann av Dovre

262

91,6 %

7,3 %

1,1 %

72092

Fernando av Wandsvik

180

89,4 %

8,9 %

1,7 %

72093

Fabian av Gorseth

223

92,8 %

4,9 %

2,2 %

72094

Fido av Steinvik

137

87,6 %

10,9 %

1,5 %

72117

Grim av Dovre

132

88,6 %

8,3 %

3,0 %

72118

Gerhard av Gautestad

141

91,5 %

5,0 %

3,5 %

72119

Gubben av Hvam

158

91,1 %

6,3 %

2,5 %

72120

Gino av Kittelsrud

104

92,3 %

5,8 %

1,9 %

72128

Hurman av Sortedal

139

87,1 %

9,4 %

3,6 %

72129

Hilmar P av Hvam

126

82,5 %

11,9 %

5,6 %

72130

Harald Rex ET av Hovde

124

86,3 %

8,9 %

4,8 %

72131

Hilberg P ET av Hvam

96

85,4 %

7,3 %

7,3 %

72150

Integre av Hvam

129

85,3 %

9,3 %

5,4 %

72151

Ibiza av Hovde

168

92,3 %

6,0 %

1,8 %

72152

Isle ET av Øiestad

144

87,5 %

9,7 %

2,8 %

72153

Indigo av Viersdalen

140

87,1 %

10,7 %

2,1 %
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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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Ungoksene kommende
sesong
				
Avlsutvalget v/Bjørn Aasen
Norsk Limousin og Tyr tilbyr 5 stk
Limousin ungokser, derav 3 stk full
French og 2 stk kollete okser. Alle
oksene oppgis å ha god semin kvalitet.

Semin nr. 72215 Laban av Schjøll,
er årets testvinner 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. 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 med middels størrelse og ei
middels indeksrekke. Laban skal etter
sin avstamming være særdeles god på
moregenskaper, 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. Meget sterkt!!
Avlsverdier viser følgende: Fødselsvekt
101, fødselsforløp kvige 94 og ku 103.
Samlet fødselsindeks på 94, noe som
indikerer at han ikke bør brukes på
kviger. Middels på produksjon med
produksjonsindeks 97. Ingen avlsverdier moregenskaper.
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Så nok engang har alle aktuelle semin
okser vist god fertilitet. Det skal vi være
glade over, når vi ser at enkelte andre
raser sliter med fertilitet. Ungoksene kan
snart bestilles og målet er at det skal
være mulig å få de på dunken til jul.
Disse representerer den «nyeste» gene-

tikken, men avlsverdiene er enn så
lenge kun basert på eldre slektninger.
Det er derfor å understreke at avlsverdier fra ungoksene er usikre og kan endre
seg mye når det blir født avkom og disse vokser opp og blir avkomsgransket.

Semin nr. 72216 Lex Luthor PP
av Søstuen, er en homozygot kollet

Semin nr. 72217 Lars Rocko av
Holann kommer ut av testen med

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.
Avlsverdier viser følgende: Fødselsvekt
92, fødselsforløp kvige 98 og ku 111.
Samlet fødselsindeks på 100, noe som
er på gjennomsnitt. Gode tall på produksjon med produksjonsindeks 106.
Ingen avlsverdier moregenskaper.

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 god åtter
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. Vi vil si at oksen er en okse
med gode gener for lette kalvinger og
produksjon. Avlsverdier viser følgende:
Fødselsvekt 94, fødselsforløp kvige 115
og ku 116. Samlet fødselsindeks på
sterke 116. Meget gode tall på produksjon med produksjonsindeks 115.
Morindeks på samlet 93 og totalindeks
meget sterke 122. Lars Rocko har fått
avlsverdier på morindeks og totalindeks, basert på at både Farmann av
Dovre, Bjarne av Schjøll og Remix er
brukt en del i Norge, slik at det ligger
mange registreringer basert på slektningene. Men flotte tall det har han!

Semin nr. 72218 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 omgangens 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 på fødsel, tilvekst 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. Avlsverdier
viser følgende: Fødselsvekt 95, fødselsforløp kvige 105 og ku 108. Samlet
fødselsindeks på gode 105. Gode tall
på produksjon med produksjonsindeks
105. Ingen avlsverdier moregenskaper.

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.
Han står seg fortsatt godt og har en
fødselsindeks på 111 og en morindeks
på 106. Mormors far er seminoksen
Pan av Weng. Mora til Lars Vegas er ei
ku født i 2010 med god fødselsindeks.
Genetikken i Lars Vegas skulle tilsi
en okse som er god på kalving og på
produksjon. Avlsverdier viser følgende:
Fødselsvekt 86, fødselsforløp kvige 103
og ku 102. Samlet fødselsindeks på
greie 102. Middels på produksjon med
produksjonsindeks 96. Ingen avlsverdier moregenskaper.

Semin nr. 72219 Lars Vegas P av
Hovde, er en oppkrysset 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 er
en bra stor og meget lang okse. Han er

LIMMO’17, den 7. på rad
– ble nok en suksess
				
Av: Avlsutvalget

Årets livdyrauksjon LIMMO’17 gikk
av stabelen lørdag 26. august under
landbruksutstillingen Agrisjå 2017
i Stjørdal. Det ble den festdagen
mange hadde gledet seg til. Den
samlet mange limousininteresserte
fra hele landet som var med og gav
bud, til glede både for arrangører,
selgere og publikum.
For sjuende år på rad ble det gjennomført livdyrauksjon for limousindyr med
høy avlsmessig verdi. På auksjonen var
det med mest hunndyr av kategoriene
drektig ku, drektig kvige, ungkvige, be-

dekningsklar kvige og ku med kalv ved
fot. Det var også med noen okser på
genetisk toppnivå. Avlsutvalget og Styret for Norsk Limousin er svært godt fornøyd. Auksjonarius var også i år Håkon
Marius Kvæken, som fikk liv i forsamlingen.

utviklet seg til å bli et flott samlingspunkt
for mange dedikerte limousinavlere og
andre skuelystne, konkluderer Susort.

– Vi er veldig stolte over å kunne opprettholde et slikt utstillingsvindu for rasen
vår, sier styreleder Torleif Susort med et
stort smil. Han nøler ikke med å kalle
dette nok en suksess.
– Det er fantastisk å se inspirasjon og
motivasjon lede til en slik dugnadsånd
som har vært vist også i år. Dette har
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Årets livdyrauksjon LIMMO’17 – lørdag 26. august
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Eier

LOT

Individ

Kategori

Kjøper

Pris

Bjørn Aasen

1

551

Drektig kvige

Møyfrid og Sven Sola

43.000

Hege og Ole Jonny Olden

2

2318

Ung kvige

Torleif Susort

30.000

Aud og Martin Sandnes

3

1235

Ung kvige

Halvor A. Øiestad

35.000

Gunhild Sæteråsen
og Jan Henning Guttersrud

4

1187

Ung okse

Ola Johan Leangen

47.000

Bjørn Aasen

5

569

Ung kvige

Halvor A. Øiestad

67.000

Hege og Ole Jonny Olden

6

2323

Ung kvige

Aud og Martin Sandnes

30.000

Aud og Martin Sandnes

7

982

Drektig kvige

Møyfrid og Sven Sola

52.000

Stig Olav Forseth

8

83

Ung kvige

Aud og Martin Sandnes

27.000

Sven Magne Skadsem

9

471

Ung kvige

Ingrid og Hans Ove Øvsthus

47.000

Hege og Ole Jonny Olden

10

2315

Ung kvige

Torleif Susort

35.000

Hege og Ole Jonny Olden

11

2321

Ung okse

Kari Johanne Melhus

36.000

Aud og Martin Sandnes

12

973

Drektig kvige

Lars Henden

48.000

Gunhild Sæteråsen
og Jan Henning Guttersrud

13

1165

Drektig kvige

utgikk

Bjørn Aasen

14

524

Ung kvige

Kathrine Sunde

36.000

Hege og Ole Jonny Olden

15

2294

Drektig kvige

Ola Sæther Grenne

49.000

Aud og Martin Sandnes

16

980

Drektig kvige

Bjørn Granøien

51.000

Rita og Geir Ove Steinvik

17

896

Ung kvige,
inseminert

Kathrine Sunde

50.000

Bjørn Aasen

18

552

Ungokse

Rita Steinvik

63.000

Hege og Ole Jonny Olden

19

2324

Ung kvige

Torleif Susort

30.000

Lars Henden

20

1041

Ku med kalv

Møyfrid og Sven Sola

55.000

Aud og Martin Sandnes

21

935

Drektig ku

Mattis Bjørsvik

59.000

Rita og Geir Ove Steinvik

22

796

Okse

Torleif Susort

82.000

Bjørn Aasen

23

553

Drektig kvige

Kathrine Sunde

45.000

Ola-Jørn Tilrem

24

962

Drektig kvige

Linn Hetland

84.000
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Reisebrev fra Charter
Svein på prærien
				
Av: Kristian Hovde

Med 350 kuer og ingen fjøs, driver
John Yorga sin avlsbesetning med
Limiousin ute på prærien sør-vest i
Canada, 60 km fra grensen til USA.
Det som finnes av bygninger er et sorteringsanlegg med behandlingsboks
og vekt, og en isolert auksjonshall på
200 m2 der han hvert år i februar holder
auksjon på de 70 beste oksene. Sorteringsanlegget ligger i midten av der all
oppforing foregår, slik at de enkelt kan
taes inn for veiing, inseminering eller behandling. Nesten alle i Canada har som i
Norge vårkalving, med beiting fra april til
oktober. John har valg en litt seinere vårkalving der 300 stk kalver i mai. Grunnen
til det er at da kan kuene kalve ute på
grønt beite, der smittepresset er minimalt, og at han heller vil selge avlsokser
på 20 måneder med dobbel bedekningskapasitet mot okser på 14 måneder. Kalvingene foregår på det samme

beitet hvert år, og blir kun brukt 6 uker
i året. Denne fødebingen er på 2000
dekar, og ligger 500 meter fra navet på
gården. Her er det et litt kupert terreng
med en bratt skråning ned i en kløft der
kyrne er i le for vinden, nesten alle kuene
kalver der. Været på prærien er tøft, årlig
kommer det kun 250-300 mm nedbør,
om sommeren blir det opp mot +45, og
om vinteren ned til -30. Vinden er det
største problemet, det blåser bestandig og med hundrevis av kilometer med
flatt terreng er vinden skjelden under 10
meter pr sekund. På beitet som brukes
til fødeavdeling er det kun grønt 2 måneder i året, her var det så tørt at det
vokste kaktuser i beite, på lik linje som
høymolsyre i Norge. Under kalvingen
benyttes firhjulingen for overvåkning av
fødebingen. Kalvene fanges med en 2
meter lang plaststang, der det sitter en
laso i den en enden, og andre enden
enkelt kan settes fast i firhjulingen. Kalvene merkes før de slipes fri, kuer som
da oppfører seg aggressivt blir slaktet til
høsten. 96% av alle kalvene levde opp til
salg eller slakt, og det største tapet sto

Navet i farmen

To år gammel kvige med 2 måneder gammel kvigekalv
etter Chuck.

prærieulven for. 50 dyr kalver bevisst i
september, slik at han får testet ut at de
2-4 nye avlsoksene hvert år gjør jobben
sin, og er klare for flokker på 70 kuer til
sommeren.
Det satses hardt for avlsframgang, og de
beste kuene blir skyldt for embryo. Det
legges årlig inn 60 embryo, og 100 dyr
insemineres. Flokkene deles opp med
1 okse pr 70 kuer, og disse skal være
drektige på 6 uker. Det meste av sommerbeiter lå 20 km nærmere grensen til
USA, der det var et litt frodigere område
med litt vegetasjon, slik at dyrene hadde
skygge når gradestokken steig opp til
+45 grader i juli. Dyrene ble tatt hjem fra
beite først i november, og kalvene ble
avvent. Det var ingen tilleggsforing av
kalver ute på beite, og kalvevektene ved
200 dager lå på ca 50% av mødrenes
levendevekt. De ønsket at kuene skulle
veie fra 650 -730 kg. Etter avvenning ble
alle kalvene satt på god foring, med fri
tilgang på grovfor, og en korn blanding
med hovedsakelig havre, bygg og bønner. Ved ett års alder ble alle dyr veid, og

Oksen Chuck

Kraftôrautomat på 30m3
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sortert for slakt elle påsett. Ca 70 okser
ble tatt ut som avlsokser for auksjon 6
måneder seinere. Disse ble da satt på
en fullfor blanding av halm og havre slik
at de ble gode grovfor dyr. Under auksjonen i februar kom det ca 150-200 stk
på besøk, da ble det servert god mat
og drikke, slik at folk var i god stemning.
Dette resulterte i 2017 en snittpris på
6500 canadiske dollar, ca 40000 norske
kr. Slakte oksene ble levert på ca 14 måneder med en slaktevekt på 380- 400 kg
slaktet. Klassifiseringssystemet i Canada
er noe enklere en i Norge, der de ønsker
høy slakteprosent, og god marmorering.
De betaling etter 4 marmoreringsklaser,
og 3 slakteklaser, over 58%, 55% og
53% Alle Limousinslaktene oppnådde
maks klassifisering for høyeste mulig
pris, med Prime og trippel A for Marmorering og over 58% i slakteprosent.
Det resulterte i en pris på ca 30 kr pr kg.
12000 kr pr slakt.
Den canadiske limousinen er litt ulik den
franske typen vi i Norge for det meste
har brukt. De ønsker seg en kollet ku
med litt grovere bein, litt mindre størrelse, mye melk og stor grovforkapasi-

tet. De hadde ved flere anledninger de
siste årene brukt fransk semin, og deres
erfaring med dette hadde ført til stor
skepsis. Alt av avkom etter fransk genetikk var slaktet, deres erfaring var dårlig
lynne, vridde klauver, lite melk og kuer
som ble tynne på beite. Fruktbarhet var
også en egenskap de satte svært høyt.
Og som jeg også har hørt mye snakk
om tidligere, mener de at omkretsen på
oksenes testikler har en sammenheng
med oksens bedekningskapasitet, og
døtrenes fruktbarhet. De ønsket minimum en omkrets på 36 cm hos 1 åringer, og 40 cm på 2 åringer. En okse med
en testikkelomkrets på 40 cm, burde
klare og bedekke 70 kuer på 6 uker.

Chunk som ble nr 2 i klassen for hanndyr
på Agribition 2017

Tørr sommer
Totalt var gården på 30000 dekar, men
med lite nedbør og varmt vær ble det
begrensede avlinger. Dette året hadde
det kun kommet 20 mm nedbør, og
nesten alt vinterforet som skulle brukes
til kuene hadde tørket bort. Dette gjaldt
for hele området, og det var ikke noe fôr
å få kjøpt i flere mils omkrets. I stedet for
lang transport av fôr, var 200 av gårdens
kuer kjørt til en gård 400 km lenger inn i
landet. Normale kornavlinger i dette område lå på 300 kg pr dekar, men med
årets tørke lå avlingene kun på ca 100
kg pr dekar.

Lynnet var en egenskap som var
svært viktig i et slik driftsopplegg. Med 350 kalvinger ute, og
så store arealer de beitet på, ble
det minimal menneskelig kontakt. Det var meget imponerende
å se hvor rolige disse dyrene var,
og hvordan det var mulig og få
de som leietamme hunder på
utstilling. På bilde er en av gårdens egenavlede avlsokser JYF
2 av de beste kuene som er blitt skyldt for embryo.

Susort Limousin - når kun det beste er godt nok
Flyttet inn i nytt fjøs høsten 2016, som snart er fullt opp av reinrasede, stambokførte Limousindyr. Besetningen er på vel 100 mordyr.

Vi har kåra og stambokførte okser for snarlig levering og drektige kviger/kyr for levering vår/sommer 2018.
Gården er Godkjent Aktiv Avlsbesetning siden 2015, og har status som Helse Storfe og er Grønn Besetning (BRSV/BCoV-fri)

Les mer på: www.susort-limousin.no eller Facebook @susortlimousin
Kontakt: post@susort-limousin.no
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har ordet

Pierre Roy

Oppdateringer og opplysninger omkring
Limousin fra Pierre Roy, Evolution, den franske
avlsorganisasjonen for limousin.

De genetiske verdiene sier noe om
sannsynligheten for en egenskap,
og må knyttes opp mot sikkerhet for
indeksverdien. Jo høyere sikkerhet
desto større er sannsynlighet for at
egenskapen indeksen sier noe om
stemmer. Indeks på 100 skal være
middelet for egenskapen til populasjonen på det gitte tidspunkt.

og Kalvingsevne «Avel» registrert.
Disse dataene har ikke nok variabilitet,
avlerene generelt har en tendens til å
rapportere like verdier og indeksene er
av den grunn dessverre ikke så korrekte som ønskelig. De fysiske verdiene er dermed ikke pålitelige og blir av
den grunn ikke publisert av det franske
avlsinstituttet.

Ca 100 000 limousinkuer inngår i IBOVAL, den franske formen for «Storfekjøttkontrollen». Kalvene registrert i
IBOVAL veies og får offisielle vekter
ved 3 og 7 måneders alder, ved 7 måneders alder blir de også bedømt og
offisielt lineært kåret.

For dyra i IBOVAL registreres de fysiske egenskapene: Antall kilo veid,
samt Poengene ved lineær kåring av
«DM», Muskelverdi ved avvenning og
«DS», Beinbygning ved avvenning.
Når det gjelder melk er tallet for denne
verdien ikke melkemengde direkte,
men differansen i vekt til kalven ved
7 måneders alder sammenliknet med
IBOVAL populasjonen, dette blir uttrykt som mors evne til å melke.

Indekser er det beste vi har, men er
av flere grunner ikke helt presise. Bakgrunnsdata hentet fra IBOVAL er best
for fødselsforløp «Fn» og samtidig mindre presise for egenskapene «FOS»,
knokkelbygning og «Avel», kalvingsevne.

Man får to typer verdier; en genetisk
verdi og en fysisk verdi.

På den enkelte gård blir data for Fødselsforløp «Fn», Knokkelbygning «Fos»

Bakgrunn for tallene til
franske seminokser brukt i
IBOVAL populasjonen
				
Oversatt

av

Halvor A. Øiestad,

avlsutvalget

Når det gjelder seminoksenes indekser er det tall fra teststasjon for
moregenskaper, teststasjon for slakteegenskaper og IBOVAL som teller. De
gårdskontrollerte dyra gir økt mengde
registreringer og dermed sikrere data.

BE

DR

TopBull MAX

ET

ILV

EK

Pelletert kraftfôr med
maxammonbygg

ST

NYTT KRAFTFÔR GIR FORDELER OG NYE MULIGHETER:
•
•
•
•
•

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

FISKÅ MØLLE
ROGALAND
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE
ETNE
Tlf. 53 77 13 77

•
•
•
•

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

FISKÅ MØLLE
TRØNDELAG
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA
Tlf. 62 95 54 44

www.fiska.no

LimousinNytt

4|2017

31

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.

Stafettpinnen: Takk for utfordringen fra Gunhild og Jan Henning.

Gresset er faktisk grønnere
på denne siden av gjerdet
Hei, jeg heter Eva Berger, er 48 år,
gift, har 3 barn og driver Berger
Limousin.
Jeg kommer fra Oslo, og har tidligere jobbet med Supply Chain Management – et
fag som hovedsakelig består av markedsføring, innkjøp, logistikk og IT. I korte trekk
handler det om å optimere store verdikjeder helt fra produksjonsleddet og frem til
butikkhyllene i store kjeder. Men, selv om
man er flink til noe, er det jo ikke alltid det
man egentlig drømmer om å drive med.
Nå har barndomsdrømmen gått i oppfyllelse, jeg har endelig blitt fulltidsbonde.

Etter mange år med hektiske karrierer,
valgte min mann og jeg å slutte i jobbene
våre, selge huset og kjøpe en gård på det
åpne markedet. Mange lurer sikkert på hva
som får byfolk med gode jobber til å slutte
i jobbene sine, selge alt og kjøpe seg en
gård på fjellet – og det kortet svaret er at
det handler om livskvalitet og verdier. Om
å ha tid til å være til stede når barna vokser
opp, om å kunne bo og leve i vakker natur,
om å kunne jobbe med dyr og samtidig
drive med «ekte» verdiskaping i produksjonsleddet.
Hva slags produksjon vi skulle drive med
på gården var et enkelt valg. Jeg hadde

vært avstandsforelsket i Limousinrasen i
lang tid og har alltid hatt lyst til å drive med
avl, så den avgjørelsen var tatt lenge før vi
aktivt begynte å se etter en passende gård
for Limousin-prosjektet vårt. Siden jeg selv
er en helt renraset byjente med flere generasjoner byfolk bakover i stamtavlen min
på begge sider, kjente jeg ikke en eneste
bonde fra før – så jeg meldte meg inn i
Limousinavlere på Facebook og spurte
der: Hva bør vi legge vekt på når vi skal
kjøpe oss en gård og starte opp med
Limousin? Responsen var så positiv, og
folk var så hjelpsomme og imøtekommende at vi faktisk ble ganske rørte. Vi ble

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
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invitert på besøk til flere etablerte avlere,
hvor vi fikk vafler og masse gode råd. For et
fantastisk hyggelig og inkluderende folkeslag limousinavlerne er, og så heldige vi var
som ble tatt imot på en så positiv måte.
Det manglet imidlertid ikke på advarsler
fra andre folk vi kom i kontakt med. Jeg
vet ikke hvor mange ganger det var folk
som sa: «Du bør vel ikke starte opp med
Limousin, du som er nybegynner? De har
et forferdelig gemytt, og er veldig vanskelig
å håndtere.» Men, nå var det jo ingen av de
folka som hadde Limousin selv da. Og så
er det jo heller ikke sånn at om man ikke
har vært bonde før, så har man ikke noe
forhold til dyr i det hele tatt. Jeg har hatt
hunder, katter og hester selv om jeg bodde
i byen – og trente galopphester en periode,
så store og lettbeinte dyr med litt ekstra
nerver var jeg allerede ganske komfortabel
med. Men grundig må man jo være, så før
gården ble kjøpt var alt jeg fant av litteratur
om storfehold grundig lest.
Etter langt om lenge fant vi en gård på
Lesja som passet, og vi overtok den i mai
2016. I Juni 2016 kom de første 42 Limousinene (med stort og smått) til gårds og
lykken ble fullkommen – for noen fantastiske dyr dette er, og så utrolig greie de er å
ha med å gjøre.
Besetningen vår består hovedsakelig av
stambokførte FF dyr, og heldigvis mange
av dem etter fedre som sto på ønskelisten
vår. Noen kollede linjer har vi også, samt
noen få Kalv Unik produsenter. Det ble
i tillegg kjøpt inn noen ekstra fine FF dyr i
2017 – for man må jo bare unne seg litt
ekstra bra genetikk om man har blitt
skikkelig bitt av avlsbasillen, ikke sant?
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Lærekurven så langt har vært bratt, men
stort sett hyggelig. Den første gangen en
av småkvigene mine var litt halt etter å ha
lekt for hardhendt med de andre, ringte jeg
selvfølgelig dyrlegen siden jeg ikke fant verken blåmerker, ømme sener eller noe feil i
ledd selv. Når han kom sto hun i en egen
binge med kjøleomslag på pipa, og en sirlig polobandasje (lånt fra hestene) utenpå.
Han bare ristet på hodet lo høyt. «Dette er
en ung kvige – ikke en premiehingst, og
denne lille antydningen til hevelse går over
av seg selv om et par dager», sa han – og
det gjordet det jo. Robuste som bare det,
disse Limousinene. Men samtidig så glade
i kos og børsting, hengivne, rolige og milde
dyr. Tror nok ikke det kommer til å bli noe
annet enn Limousin her på gården noen
gang.
Heldigvis ble jeg raskt kjent med en superhyggelig melkebonde som hadde leid
gården vår tidligere. Han har lært meg
hvordan jeg skifter redskap på traktoren,
merker kalver, sjekker at kalven ligger
riktig før fødsel og hvordan man retter opp
eventuelle feilstillinger, samt å sonde kalver
med råmelk.
Nå har det gått halvannet år siden vi startet opp, og det går veldig bra så langt.
Livet som Limousinbønder passer oss helt
utmerket, og vi angrer ikke på valget. Avl på
Limousin er kjempegøy.
Vi er nå oppe i 70% seminbruk, og resten
tar avlsoksen etter franske Horn seg av.
Det tok litt av med innkjøp av import-strå,

så vi har kjøpt egen dunk, men bruker mye
norsk semin også – så vi har allerede kvalifisert til å bli Aktiv Avlsbesetning i 2018.
Frem til nå har vi kun hatt 25 kalvinger,
men i løpet av vinteren/våren venter vi 30
nye kalver etter blant annet Bavardage,
Dahair, Felix MN, Excel, Gengiskhan,
Hussac, Jensuis PP, Posthaven Zansibar,
Tricot, og flere andre okser. Noe av det
mest spennende med avl er vel å finne
riktig okse til hver enkelt ku, så det er veldig
greit å ha en del forskjellige mordyr-linjer å
velge blant. Vi har spredt kalving hele året,
så her er det er alltid noe å glede seg til.
Høydepunktet i dag var drektighetskontroll. 8 av 10 inseminerte var drektige.
Skulle vel egentlig ønske vi kunne beholde
alle kvigekalver som blir født her på gården
selv, Limousin er sterkt vanedannende, og
jeg får vel aldri nok av dem.
Til slutt vil jeg utfordre min sambygding Håvard Nørstegård til å fortelle om
sin besetning, og til å ta Limousinstafetten
videre.

Eva Berger

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.
• Vekt: 55 kg
Nå med USB!

NYHET:

nlegg av bolus.

Hodeløfter for in

Fôringskasse m/u fanghekk.

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

