
Norsk Limousin og Limousin Unik Norge SA inviterer til årsmøte
på Gardermoen Airport Hotel, fredag 8. februar 2019.

Arrangementet har følgende program

Fredag 8.februar

Kl 11.30 Lunsj på hotellet

Kl 12.30 Årsmøte Norsk Limousin

Kl 15.00 Årsmøte Limousin Unik Norge SA

Kl 19.00 Jubileumskavalkade. 

Kl 20.00 Jubileumsmiddag

Lørdag 9.februar

— Hjemreise

Kl 09.00 Styremøte Norsk Limousin
   Styremøte LUN

Vi kan tilby følgende priser;

- Enkeltrom inkl frokost kr 895,-
- Dobbeltrom inkl frokost kr 1.095,-

Lunsj og jubileumsmiddag fredag er gratis for samtlige medlemmer i Norsk Limousin

NB!
På grunn av frister og regler i forhold til avbestillinger mot hotellet må vi be om bindende 
påmelding senest onsdag 23. januar. Påmelding gjøres til Lars Henden, tlf 90130976, e-post 
lars.henden.58@gmail.com

Vær vennlig å oppgi om du ønsker lunsj fredag, middag og overnatting.
Overnatting og drikke ut over det som er med i middagen gjøres opp med hotellet ved avreise.

Vi håper å treffe deg til en hyggelig fagprat om den gyldne rase.

Mvh 
Styret Norsk Limousin og
Limousin Unik Norge SA



Innkalling til ordinært årsmøte i Norsk Limousin

Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i Norsk Limousin
Sted: Gardermoen Airport Hotel
Tid: Fredag 8. februar 2019. kl.12.30

Saksliste:
1. Valg av møteleder og referent
2. Registrering av stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av to til å undertegne protokollen
5. Revidering av avlsplanen
6. Styrets beretning
7. Regnskap og revisjonsberetning
8. Budsjett og arbeidsplan
9. Fastsettelse av kontigent
10.  Valg av styreleder
11. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
12.Valg av revisor og vara
13.Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
14.Godtgjørelse til tillitsvalgte
15. Innkomne forslag

a. LIMMO - hvordan skal arrangementet være i 2019?

Forslag til valgene sendes til leder av valgkomiteen Mattis Bjørsvik. 
E-post: mattisbjorsvik_6622@hotmail.com

           Med vennlig hilsen
Styret i Norsk Limousin.
Lars Erik Megarden /s/
Styreleder 



Til: Andelseierne i LUN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LUN

Sted: Gardermoen Airport Hotel
Tid: Fredag 8.februar 2019 kl. 15.00.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og 2 til å underskrive protokoll 
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Revisors beretning
6. Budsjett
7. Valg
8. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
9. innkomne saker

 

Med vennlig hilsen
For Limousin Unik Norge SA

Aud Vedal Sandnes /s/
Styreleder



 

ÅRSBERETNING 2018 

Styret har bestått av: 
Leder: Lars Erik Megarden 

Nestleder: Ole Jonny Olden frem til mai 
Rita Steinvik fra mai til årsmøtet 
Styremedlem: Arnfinn Horpestad 

Styremedlem: Lars Henden 
Styremedlem: Eva Berger frem til mai 
Tor-Erik Ertzaas fra mai til årsmøtet 

Varamedlem: Rita Steinvik fram til mai 
Varamedlem: Tor-Erik Ertzaas frem til mai 

Varamedlem: Tor Gaarder 

Avlsutvalget 
Leder: Kristian Hovde 
Medlem: Bjørn Aasen 

Medlem: Halvor Øiestad  

Annonseansvarlig 
Eva Berger, sa opp i mai 

Limousin nytt og nettside 
Ansvarlig redaktør: Lars Erik Megarden 

Daglig Leder 
Asmund Wandsvik, sa opp i mai 



Styremøter 

Det har i løpet av beretningsåret vært avholdt 8 styremøter, hvorav 3 telefonmøter. Vi 
har på disse behandlet 44 saker.   
 
Noen av de viktigste sakene har vært: 
Limmo 18 på Agroteknikk 
Testokser/driften på Staur 
Økonomien og driften av laget 
LimousinNytt 
Embryo- og sæd-import 
Markedsføring av Norsk Limousin 
Besøk fra finske limousinavlere 

Medlemmer 

Antall registrerte betalende medlemmer pr. 01.01.2018 var 288 og økte til 296 
medlemmer og 3 støttemedlemmer 31.12.2018. Økningen startet ganske markant etter 
Limmo´18 og fortsatte fram mot nyttår. Etter årsskiftet har det kommet enda flere 
medlemmer. 

Økonomi 

Norsk Limousin har en solid økonomi og god likviditet gjennom året. Dette er viktig da 
mye av inntekten kommer seint på året. Seminsalget utgjør en god del og kommer først i 
januar det neste året. Semininntekten har gått ned med 40%, ca 40 000,- fra 2016 til 
2018. Dette kommer pga Tyr utbetaler kun en liten sum pr brukte dose (7kr) mens 
økningen i antall brukte doser fra fjoråret blir belønnet med 25kr pr dose. Så når 
økningen avtar, eller det blir en nedgang som i 2018 (557 doser ned), så går utbetalingen 
vesentlig ned. Likevel ble økonomien ytterligere styrket i 2018 med et fint overskudd. 
  
Årets regnskap viser et overskudd på kr 72.272,-. Foreningen har en bokført egenkapital 
på kr 664.215,- ved årsskifte. 
Kundefordringene er pr 31.12.18 på 202.114,- Dette er ganske høyt, men summen 
inkluderer prosjektmidler, viderefakturering av kostnader til Limmo og 
seminutbetalingen fra Tyr som er på til sammen 114 500,- Dette er kommet inn i løpet av 
januar. Det resterende beløpet er purret på. 

LIMMO`18 

Limmo´18 gikk av stabelen under Agroteknikk, Lillestrøm søndag 11. november 2018. 

Nytt av året var at samtlige raselag med nasjonal avl stilte dyr under en samlet auksjon 
ledet av TYR. Norsk Limousin stilte med 10 dyr. Dyrene ble oppstallet i visningstelt 
torsdagskveld/natt til fredag slik at de var tilgjengelig for publikum på messa. 

Samtlige 10 dyr ble auksjonert bort for til sammen kroner 469 000,- med en snittpris på 
kroner 46.900,- 47.869-. Dette er kr 969,- lavere enn for LIMMO’17 under Agrisjå i 
Stjørdal.  

Femme av Eide fra Ola-Jørn Tilrem gikk for kr 75.000,- til Halvor og Elin Øiestad. 
Kornelia av Sletten fra Lars Tomas Sletten Kapelrud gikk til Jacob A. Rørvik for kr 
60.000,- 



Norsk Limousin la ned et enormt dugnadsarbeid for å få arrangementet av stabelen. TYR 
tok både inntektene og utgiftene ifm arrangementet. Det påbeløp likevel en kostnad på 
kr 9.510,- inkl mva for rom som ikke ble benyttet men som var bestilt. Dette var rom fra 
onsdag til torsdag. 

Avlsutvalget 
Bilder fra Geno og Tyr. 

Testomgangen på Staur 2017/2018 inneholdt 21 Limousiner, derav 10 kolla og 11 FF 
okser. 21 okser gjennomførte fenotypetesten. Følgende 5 okser ble uttatt til semin, med 
testvinner Mad Man av Refling som beste okse, for øvrig den 3. limousinoksen som 
oppnår sterke 9 i helhet på eksteriør på Staur. De andre seminoksene ble Multrabo av 
Søstuen, Mikal PP av Refling, Matfatet PP av Hovde og Marseille av Øiestad. Videre ble 10 
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 3 
kolla og 2 FF okser, med god spredning på genetikken og egenskaper. Gjennomsnittprisen 
for de 15 semin og salgsoksene ble kr 79.500,-. Noe som er den laveste gjennomsnittspris 
på flere år. Nytt av året er at alle oksene ble testet for sædkvalitet og ridelyst, før de 
forlot Staur. Alle 5 ungoksene er tappet for semin på Store Ree, med godkjent 
seminkvalitet og er fra desember 2018 tilgjengelige. Sammen med Eliteoksene utgjør de 
et godt tilbud med god spredning på genetikk og egenskaper,  full french som kollet.  

 
Mad Man av Refling. 
Testomgangen 2018-2019 er godt i gang. Det ble påmeldt nesten 90 kandidater til de 20 
plassene som Norsk Limousin har på Staur. Det var veldig mange gode kandidater. Alle 
Limousiner er testet for F94L genet og alle testkandidater er homozygote for profitt 
genet F94L. Det er også gledelig at alle kandidatene har fedre fra prioriterte oksefedre.  

Eliteokser 2018/19  

Eliteoksene skal ha totalindeks og denne skal være over 100.  
72152 Isle Et av Øiestad er med videre som eliteokse.  
Det er i tillegg tre nye eliteokser dette året. 72175 Javardage av Utgårdstrøen, 72177 
Jovna av Gorseth, 72179 Jovial PP av Utgårdstrøen.  



!  
Jovna av Gorseth 

Bruksokser 2018/19 
Dette er okser som har sikre tall for kalving og produksjon, men mindre sikre tall for 
moregenskaper.  
72151 Ibiza P av Hovde 
72150 Integrè av Hvam 

BIFF MAXX 2019. 

Biff Maxx er en rangering av norske toppokser, uavhengig av rase, til bruk i krysningsbesetninger i 
intensivt driftsopplegg. Limousin tok prisen hjem i år med 1. plass til 72175 Javardage av 
Utgårdstrøen. Videre dekorerte vi  3 av de 5 første plassene, med 72179 Jovial av Utgårdstrøen 3. 
plass og 72150 Integre av Hvam med 4. plass. Dette dokumenterer at Limousin gjør det godt på 
sentrale økonomisk parametere, som fôrutnytting, slaktetilvekst og kjøttfylde. 

!  

Javardage av Utgårdstrøen 

Import. 

Det ble kun vinter import i år. Disse dosene er på tur inn i landet i skrivende stund.  
Følgende seminokser med antallet i parentes, er importert: FF oksene Huessa (170), 
Histone (150), Hassiun (190). Videre kolla oksene JPEG PP (110) og Hamil PP (110). 

Dette antall doser er inklusiv 40 % ekstra doser, i forhold til forhåndsbestillingen. 



Seminsalg. 

     2017  2018  endring  

Limousin    9423 stk 8866 stk - 6 % eller 557 stk. 

I denne sammenheng må vi huske på at limousin ikke gjennomførte høstimport i 2018. 
Vinterimporten 2018/19 er heller ikke kommet på dunken. Høstimporten 2017, var 
nesten like stor som nedgangen i seminstatistikken 2018. 

Alle forhånds fakturerte doser (før de er brukt), registreres i antallsregistreringen i 
seminstatistikken. I motsetning til doser som inseminør har på dunken som betales og 
registreres ved inseminering/bruk.   
Denne periodiseringen av importen svekker 2018 antallet, men vil styrke 2019.   

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

  
Salg av profilartikler 

Salget har vært preget av å slanke lagerbeholdningen 
før bestilling av ny kolleksjon. Beholdningen er 
redusert med kr 30.509,- 
Totalt solgte vi profilklær for i overkant av kr 
35.087,- 

E+ klubben 

Det er ikke registrert noen nye slakt av klassen E+ i 
2019.

 Dyregoddagene 
  
Også i år stilte Lars Henden med dyr. De 22600 som var innom portene fikk se Lillegutt 
av Henda som var årets tipp vekta okse. Han ble veid til 988 kg. Sammen med Lillegutt 
hadde Lars 3 åringskviger.  

Dyrsku´n 

Karl Gustav Lofthus og May Kristin Lofthus stilte med til sammen 6 meget rolige Limousin 
kviger til utstillingen. Her er det plass for flere limousin dyr til neste år, så alle dere som 
bor i sør Norge kan aldrede nå sette av 13-15 September 2019. 

Foto: TYR



LimousinNytt og websiden 

LimousinNytt utkom med tre nummer med et opplag på 600 av hvert nummer. Asmund 
Wandsvik ble ansatt som daglig leder i 2017 og var også redaksjonsmedarbeider til 
Limousin Nytt. Han valgte i si opp sin kontrakt etter utgivelse av første nummer. De to 
neste utgavene ble produsert av medlemmer i styret og avlsutvalget. 

Besøk fra Finske limousinavlere 

Norsk Limousinforening ble vinteren 2018 kontaktet av Finske limousinavlere med ønske 
om å komme på besøk. Rita tok ansvaret med å lage reiseplan og legge til rette for 
fjøsbesøk. I slutten av oktober kom 25 Finske limousinalvere med fly til Værnes. De fikk 
omvisning hos Tor-Erik Ertzaas, Arne Olav Husby og Rita og Geir Ove Steinvik. Samme 
kveld fikk de informasjon fra TYR ved Erling Gresseth samt foredrag om Norsk Limousin-
avl ved Bjørn Aasen. Dagen etter tok de buss til Tynset hvor de stoppet hos Bjørn Aasen. 
Videre ble det besøk på teststasjonen på Staur samt hos Kristian Hovde og Gyrd 
Nannestad hvor de fikk se flere av mødrene til oksene som er tilgjengelig for semin. 
Finland har etter forhåndsbestilling bestilt 42 doser etter Lex Luthor, 4 doser av Lars 
Rocka samt 38 doser av Isle ET. 

21.01.2019 

Lars Erik Megarden /s/ Rita Steinvik /s/  Arnfinn Horpestad /s/ 
Styreleder   Nestleder / Sekretær Styremedlem 

Tor-Erik Ertzaas  /s/ Lars Henden /s/  Tor Gaarder /s/ 
Redaktør   Styremedlem  Første varamedlem 





Aktivitetsplan 2019  

- LimousinNytt, 4 utgivelser, utgivelse nr to som en jubileumsutgave til samtlige 
abonnenter i Buskap 
- Stand okseauksjonen Staur 
- LIMMO’19 livdyrauksjon 
- Dyrskun, Seljord 
- Dyregodagene, Batnfjordsøra 
- Seminimport 
- Embryoimport 
- Promotere sædsalg 
- Vekkampanje 
- Ferdigstille brosjyre 
- Fagtur, utlandet, høsten 

Sak 15, a) 

LIMMO 
  
Da Norsk Limousin  i 2011 dro igang LIMMO konseptet for første gang så var 
det motivert av en intensjon om et miljøskapende tiltak etter fransk modell, 
drevet av og for avlerne av Limousin i Norge. 
Som initiativtaker og pådriver opplevdes det derfor skuffende at styret i NL har 
valgt å spille fra seg og la Tyr overta denne suksesshistorien, den 
inntektskilden og sist, men ikke minst den miljøskapende faktor som LIMMO 
arangementene har vær for NL. 
Min umiddelbare reaksjon var å boikotte årets arrangement på Lillestrøm. 
Etter å ha tenkt nøye gjennom hvordan det ville gagne limousinen at 
konkurerende raser ville være til stede, men ikke limousin, så kom jeg til at 
rasen hadde alt å tape på å ikke være tilstede, og at denne saken må finne 
løsning på annet vis. Lillestrømauksjonen gikk over i historien som en 
ubetinget suksess og seier til limousin. 
Nå er tiden inne til å ta en gjennomgang av styrets vedtak om å overlate 
LIMMO til Tyr. Jeg mener at den samlete betydning av LIMMO er av så stor 
verdi for rasen og medlemmene at en eventuell beslutningen om å gi fra seg 
LIMMO, ikke kan fattes som et styrevedtak, men må fattes av lagets øverste 
myndighet for å ha gyldighet. Jeg anmoder derfor medlemmene om å ta 
stilling i saken, og krever med dette at den videre skjebne med hensyn til 
eierskap og gjennomføring til fremtidige limmo arrangement skal avgjøres  av 
NLs  årsmøte. I denne åpne henvendelsen anmoder jeg derfor styret om at 
denne saken blir satt på sakslisten og blir behandlet på årsmøtet 2019. 
Henvendelsen er oversendt. 
  
Ola-Jørn Tilrem 



 

Årsmelding for Limousin Unik Norge 2018 

Styret har bestått av: Styreleder Sven Magne Skadsem, styremedlemmer 
Rita Steinvik, Espen Jellestad og John Jarle Gorseth. 

Styret har i 2018 avholdt 3 styremøter og 2 arbeidsmøter. Vi har behandlet 
10 saker, og den viktigste i år ble kampen om å logo på produktet vårt i 
butikk. 

I tillegg til dette har daglig leder deltatt på telefonmøte med Fatland og på 
nytt vært i kontakt med Innovasjon Norge. 

Like etter fjorårets årsmøte bestemte styret å satse for fullt opp mot Coop. 
En middag på restauranten NOI i Sandnes ble planlagt. Vi ville gi de som 
bestemmer litt i coop-systemet en smak av det vi som produsenter kan 
levere. Espen plukket i samarbeid med Dean stykningsdeler som til vanlig 
ikke brukes på restaurant, de «dårligste delene». Dean lagde en fantastisk 
middag for oss og alle som var til stede skamroste maten. Overraskelsen ble 
stor når vi fortalte at de hadde fått det «dårligste» kjøttet på kalven.  

Logoen ble diskutert under middagen og vi fikk gode tilbakemeldinger fra 
de som kom. Vi har jobbet jevnt og trutt med dette som tema hele året, og 
i høst fikk vi klarsignal fra Coop om at logoen ville komme på pakningene 
ved nylansering av Smak #. Dette resulterte i stormende jubel fra styret og 
Fatland. Men, hvor lenge var Adam i paradis? Etter en måneds tid fikk vi 
igjen nye signaler fra Coop. Nå var de blitt usikre på hvorfor de skulle satse 
på oss og la oss få logo på deres egen merkevare. 

Et par ting var viktig for dem: Hva er det i dette for oss? Hva kan vi vinne på 
å bruke Lun`s logo? Vårt svar var enkelt og greit bedre salg av kalvekjøtt. Vi 
har klokketro på at salget øker når kunden kan finne produktet og vet hvor 
det kommer fra.  

Vi inngikk derfor samarbeid med Snopp designbyrå, de holder nå på å lage 
en egen hjemmeside for Lun. Denne vil bli vist til Coop så de får se at vi 
står på og hjelper til der vi kan for å få opp salget. Her blir det oppskrifter 
laget av Dean Butterworth, presentasjon av bønder, litt historie, en del 
bilder og en egen medlemsside der all info i fremtiden vil bli lagt ut. Vi 
satser på å få den ferdig til årsmøtet så vi kan presentere den der. 

I september var vi med på bondepub og fjøsåpning i Sandnes. Maiken og 
Andreas Aarsvold inviterte til åpning av sitt Unik-fjøs og vi ser frem til godt 



samarbeide i tiden fremover. Godt og vel 150 store og små møtte opp for å 
se det nye fjøset og det var høytidelig overrekkelse av gaver fra Fatland, 
Limousin Unik og Vigrestad bygg. Tradisjonen tro, serverte Fatland grillmat 
til hele gjengen. 

Vi har vært representert på Limmo-18 og under okseauksjonen på Staur. 

I året som har gått har vi fått 25 nye medlemmer og 3 har meldt seg ut. 

Økonomien i laget er fortsatt solid, og det er derfor vi har hatt muligheten 
til å satse så hardt som vi har gjort i år. Vi får bare krysse fingrene og håpe 
at det går vår vei. Håper vi alle kan møtes på årsmøtet og feire at vi greide 
det. 

I 2018 har Lun generert ………… kr ut til bonden fordelt slik: 

Kalv Unik: ……………….. 

Okse Unik: ……….. 

Alle i styret ønsker å takke medlemmene for godt samarbeide i året som har 
gått, og spesielt er vi glad for å få innspill og tilbakemeldinger fra dere som 
leverer slakt til konseptet Limousin Unik Norge SA. 

Styret


