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Styremøter 

Det har i løpet av beretningsåret vært avholdt 8 styremøter, hvorav 3 telefonmøter. Vi 
har på disse behandlet 56 saker.   

Noen av de viktigste sakene har vært: 
Limmo 17 på Agrisjå 
Testokser/driften på Staur 
Økonomien og driften av laget 
LimousinNytt 
Embryo- og sæd-import 
Markedsføring av Limousin-sæd 
Revisjon av vedtektene 
Ansettelse av Daglig Leder 

Styret har fungert godt sammen og Avlsutvalget med 
Kristian Hovde i spissen har også i år gjort en god jobb 
for laget. 
Seminsalget har i år vært det høyeste noen gang. Med 9.401 solgte doser er dette en 
oppgang på 927 fra 2016. Salget har gått opp med 11 %. 
 
De fleste fysiske styremøter er avholdt hos Nortura Malvik (Trondheim), og i den 
forbindelse takker vi for møterom og bespisning.  Dette valget ble gjort også for å 
redusere reisekostnadene til styremøtene. 

Medlemmer 

Antall registrerte betalende medlemmer pr. 31.12.2017 var 288. Kjenner dere folk som 
driver/begynner med Limousin, eller selger livdyr til noen som ikke er medlem, så husk å 
tilby dere å ordne medlemskap for dem. Det er viktig for driften av foreningen at vi har 
mange og aktive medlemmer. 

Økonomi 

Det er gledelig å konstatere at Norsk Limousin også i år kan presentere et solid 
overskudd. Foreningen har en god likviditet gjennom året, hvilket er viktig å ha for den 
løpende drift, og særlig når vi arrangerer Limmo-auksjonene våre. Det er likevel 
vanskelig å se gjennom året hvordan sluttresultatet blir, da Tyr utbetaler bonus for 
sædsalget for det aktuelle året først midt i januar det påfølgende året. For oss i Norsk 
Limousin utgjorde dette kr 88.982,- for 2017. Summen fikk vi vite midt i januar 2018 og 
utgjør ca 10 % av inntektene for siste driftsår. 

Årets regnskap viser et overskudd på kr 102.789,-, dette er vi er godt fornøyd med. 
Overskuddet er høyere enn det var budsjettert med.  Foreningen har kr 591.943,- i 
bokført egenkapital ved siste årsskiftet og sum eiendeler på kr 784.705,-. 
Egenkapitalandelen på 75,4 % er meget tilfredsstillende i lys av risikonivå og 
virksomhetens art.  



LIMMO’17 ble en gjentagelse av tidligere års suksesser. Alt gikk knirkefritt og selve 
arrangementet er nærmere beskrevet under et eget avsnitt. Totalt sett gav LIMMO’17  et 
positivt bidrag til årsresultatet i Norsk Limousin. Styret retter en stor takk til 
samarbeidspartnere, sponsorer og dugnadsgjengen som bidro til gjennomføringen av 
nok et vellykket LIMMO-arrangement, også økonomisk. 

LIMMO`17 

Limmo 17 gikk av stabelen under Agrisjå, Stjørdal lørdag 26. august 2017. 

Norsk Limousin stilte i år med 23 dyr. Dyrene ble oppstallet i teltet torsdagskveld/natt 
til fredag. Teltet ble holdt åpent, med visning av dyr fredag, lørdag og søndag. Rasene 
Simmental, Angus og Herford stilte også med visningsdyr. Norsk Charolais stilte både med 
visningsdyr, og hadde også auksjon på samme dag som Norsk Limousin.  

Auksjonsdyra ble utførlig presentert av Kristian Heggelund og entusiastisk auksjonert av 
Håkon Marius Kvæken. Auksjonsdyra var av god kvalitet, alle presenterte dyr gikk under 
hammeren og ble siden fraktet ut til sine nye eiere. Utfrakten som Nortura 
gjennomførte, ga noen ekstra utfordringer i år angående diskusjoner på fraktpris, men 
styret håper den endelige løsningen ble akseptabel for kjøperne.  

Det har vært lagt ned en betydelig dugnadsinnsats før, under og etter arrangementet. 

Tilrigging og organisering i forkant ble utført av lagets medlemmer anført av Asmund 
Wandsvik, annonsesalg og utarbeidelse av auksjonskatalog,  samt beskrivelse av dyra ved 
avlsutvalget.  

Selve arrangementet og auksjonen gikk etter planen ned til nærmest minste detalj. Det 
var rolige dyr, kyndige hender og fin dyreflyt. 

Det ble tilsammen auksjonert bort 23 dyr for til sammen kroner 1.101.000,- med en 
snittpris på kroner 47.869-. Dette er kr 500,- lavere enn for LIMMO’16 under Agrovisjon i 
Stavanger. Det må legges til at 2017-auksjonen inneholdt en stor andel yngre kviger.  

De dyra som gikk høyest i pris var avlsoksen Jon PP av Steinvik fra Rita og Geir Ove 
Steinvik, som til slutt endte på 82.000,- med kjøper Torleif Susort. Kviga Amazing av Eide 
fra Ola-Jørn Tilrem, endte på 84.000,- med kjøpere Linn Hetland og Bjørn Østebrød. 

Dyre- og auksjonsteltet var særdeles godt besøkt. Mange barnefamilier og personer med 
eller uten  tilknytning til jordbruk kom innom. Dyreteltet ble derfor en yndet møteplass 
for ammeku-næringa og vi fikk profilert dyrene og næringen vår på en flott måte. Den 
dekning som har vært i media har også unisont vært positiv. 

Takk til alle som har vært med i dugnadsarbeidet, til annonsører og samarbeidspartnere 
og alle andre som var med å gjøre LIMMO’17 til et vellykket arrangement. 

Norsk Limousin kan se tilbake på et flott og vellykket arrangement og en auksjon som 
har gitt et aktivt raselag et godt ansikt utad. 



Avlsutvalget 

Testomgangen på Staur 2016/2017 inneholdt 21 Limousiner, derav 10 kolla og 11 FF 
okser. En av oksene hadde uønsket hornvekst, og ble slaktet. 20 okser gjennomførte 
fenotypetesten. Følgende 5 okser ble uttatt til semin, med testvinner Laban av Schjøll 
som beste okse. De andre seminoksene ble Lex Luthor PP av Søstuen, Lars Rocko av 
Holann, Luguber av Hovde og Lars Vegas P av Hovde.  Reserve ble Luxus av Dovre. Videre 
ble 8 okser uttatt til salgsokser og 6 okser ble vurdert til slakt. Ikke auksjonsgodkjente 
okser, gikk først og fremst ut på grunn av dårlige bein og klauver. Av de 5 seminoksene er 
det 2 kolla og 3 FF okser, med god spredning på genetikken og egenskaper. 
Gjennomsnittprisen for de 14 semin og salgsoksene ble kr 98.000,-. Noe som er den nest 
høyeste gjennomsnittspris for alle raser på Staur. Bare slått av gjennomsnitt prisen i 
2016 for Limousin, med kr 103.000,-. Nytt av året er at tapping av kjøttfe foregår på 
Store Ree. Alle 5 ungoksene er tappet for semin, med godkjent seminkvalitet og er fra 
desember 2017 tilgjengelige. Sammen med Eliteoksene utgjør de et godt tilbud med god 
spredning på genetikk og egenskaper,  full french som kollet.  

Testomgangen 2017-2018 er godt i gang. Det ble påmeldt nesten 90 kandidater til de 21 
plassene som Norsk Limousin har på Staur. Det var veldig mange gode kandidater. Det er 
også gledelig at veldig mange av kandidatene har fedre fra 1. prioriterte oksefedre.  

Eliteokser 2017/18  

Nytt av året er at Eliteoksene skal ha totalindeks og at denne skal være over 100.  

Det er en ny eliteokse dette året. Isle ET av Øiestad  

Bruksokser 2017/18 

Bruksokse er en ny kategori okser. Dette er okser som har sikre tall for kalving og 
produksjon, men mindre sikre tall for moregenskaper.  

Ibiza P av Hovde 

Javardage av Utgårdstrøen 

Imaldur av Dovre 

Import 

Det ble importert semin som høst og vinterimport også i år. Disse dosene kom til landet i 
november 2017 til januar 2018, med unntak av Junior PP som ikke er ankommet i 
skrivende stund. Følgende seminokser er importert: FF oksene Gengiskhan, Hamac, 
Hagard MN, Gagneur MN, Ginseng og Greenache. Videre kolla oksene Lenni PP, Junior PP, 
Torino PP. En av disse oksene Gengiskhan er reimportert, da han har meget sterk 
melkeindeks på døtres melkeevne, noe vi har stor fokus på i det norske avlsarbeidet.  

Det er importert 54 embryoer i 2017. Salget har gått meget bra og det er kun noen få 
igjen av disse kombinasjonene. Det jobbes med en ny embryoimport. 

Utvelgelsen av de norske oksene sammen med importen av semin og embryo, utgjør 
ett bredt tilbud til felles beste for den norske populasjonen av Limousin. 



Salg av profilartikler 

Salget av profilklær har også i år godt bra  , Nytt av 
året har ei fin piquet skjorte i svart som har blitt godt 
motatt , er det noe medlemmene ønsker vi skal selge 
tar vi imot tips om det. 
Totalt solgte vi profilklær for i overkant av kr 62.155. 

E+ klubben 

Det ser ut som å få E+ begynner å bli meget vanskelig    
1 nytt medlem ble det i 2017

  
Dyregoddagene 
  
Besøksrekord med rundt 20000 besøkenende viser hvor stor denne messa begynner å bli 

De fleste kjøttferaser var stilt ut. Lars Henden 
stilte med en åringsokse og ku med kalv.  

LimousinNytt og websiden 

LimousinNytt utkom med fire nummer hvor første var LimousinInfo med et opplag på 10 
000 blad som ble sendt ut til alle som driver med storfe i Norge. Redaksjonskomiteen har 
bestått av Lars Erik Megarden, redaktør, Bjørn Aasen, avlsstoff og Asmund Wandsvik, 
skribent og pådriver. Med den nye redaksjonskomiteen har antall sider i bladet økt i takt 
med økt mengde redaksjonelt stoff.  
Nytt av året er hjemmesiden. Den har fått ny platform og er nå samlokalisert med TYR. 
Plattformen har vist seg å være stabil, og fungerer veldig godt. Redaksjonskomiteen 
prioriterer å bruke hjemmeside og Facebook til tidsbestemt informasjon. Mens tidløst 
faglig stoff blir prioritert i  bladet. 
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