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Takk for tilliten!
av: lars erik megarden
styreleder i norsk limousin

Først vil jeg takke for tilliten. Norsk Limousin er en forening
med et høyt aktivitetsnivå og høye ambisjoner, og jeg gleder
meg til å ta fatt på å lede en så engasjert gjeng.
Mange medlemmer er engasjerte
i hvordan den norske avlen på
Limousin drives, som fører til mange
gode diskusjoner og faglige utveks
linger. Skal vi produsere Limousin
med høy kvalitet, er vi helt og holdent
avhenging av en langsiktig og god
norsk avl. Uten gode okser å velge i,
eller gode kuer til å bære dem frem,
har vi liten til ingen fremgang. Gode
okser er det vi produsenter som må
avle frem, og de beste blir testet på
Staur. Videre hjelper det lite med gode
okser på en teststasjon, om ikke disse
blir tappet og sæddosene distribuert
rundt om til samtlige Limousin-
produsenter i dette langstrakte landet.
Forhandlingen mellom TYR og Geno
endte dessverre med en økning på
kr 60,- per norske dose.
Skal vi ha fremgang i avlen må disse
oksene brukes i mange besetninger

og på utallige kuer, for å få svar på om
dette er noe å avle videre på. Vi er alle
medspillere for å finne disse svarene.
Hver og en av oss er viktige bidrags
ytere til det nasjonale avlsarbeidet ved
å veie kalvene som kommer til verden.
Når de så har fått en god sommer på
beite, så er det å veie 200-dagers vekt
et viktig bidrag for å si noe om moras
egenskaper. 365-dagers vekta gir
informasjon om hvordan disse blir som
sluttprodukt. Alle vektene er like viktige
for å få fram det sanne bildet av en god
og fremtidig avlsokse.
Limousinavleren må nå betale en
høyere pris for å få inseminert med
gode norske okser. Jeg håper vi klarer
å vise vår norske avl tillit ved å fortsette
og inseminere med norske okser. Vis
også dyrene dine tillit, og be dem opp
på badevekta.
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forslag og innspill dere måtte ha, også vedrørende redaksjonelt stoff som
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Revidering av Avlsplanen
Norsk Limousin vedtok endringer under årsmøtet 16. februar 2018
v/halvor øiestad, avlsutvalget

Det er ønskelig med en bredere gjennomgang av avlsplanen og fremlegging
av det arbeidet for årsmøte 2019. På
årets årsmøte ble kun mindre endringer
vedtatt.
Hovedprinsipper
Bærekraftig avl:
Det skal drives et etisk riktig avlsarbeid,
noe som innebærer å unngå innavl og
ikke avle på egenskaper som går ut over
dyreetikken. Det skal ikke stambokføres
dyr som ikke oppfyller disse kravene.
Det skal ikke drives avlsarbeid eller avles
videre på dyr med kjente disruptive
mh-gener, det vil si Q204X og nt821.
Derimot er det ønskelig med genvarianten F94L.

A:
2:
Kriterier ved seleksjon til semin
Tilføyelse: Dersom to okser står likt skal
en homozygot kollet okse dømmes foran
en heterozygot kollet okse.
B:
Import av gener Kriterier ved import
av gener:
•  Bør passe inn i Norsk Limousins
segmenteringsstrategi.
•  
Bør harmonere med norske produksjonsforutsetninger og avlsmål uansett
om det er importert i raselagsregi eller
•  Skal ved import i raselagsregi oppfylle
som privat import.
•  Det er ønskelig med kjent mh-status.
norske krav til stambokførbarhet. Dette
Dyret bør/skal være testet for og funnet
bør også gjelde ved import i privat regi.
fri for disruptive mutasjoner på mh- •  Bør være god for egenskaper det ikke
genet, eksempelvis Q204X og nt821.
drives avl for i Norge i dag, som for
•  For kollede dyr bør genetisk hornstatus
eksempel fruktbarhet.
•  Bør ha høy sikkerhet på egenskapene.
være kjent.
•  Bør være testet og fri som bærer av
Endringene er understreket.
Bovine Erythropoietic Protoporohyria.

Steinvik
Limousin

har drevet aktivt med avl
i over 20 år
Vi har stambokførte okser
og drektige kviger og kyr
for salg
Vi er grønn besetning
(BRSV og BCoV fri)

Kontakt: Rita Steinvik

|

ritasf@online.no

|

Tlf. 995 25 848
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Raseavl – alt var
mye bedre før ?
Ola Jørn Tilrem hadde en interessant artikkel i
LimousinNytt 2017 nr. 4, med tittelen «Hvorfor er
raseavl på Limousin viktig? Artikkelen konkluderte
i hovedsak med at «Alt var mye bedre før».
						
v/avlsutvalget i norsk limousin

Avlsutvalget ønsker å nyansere b
 ildet noe og i tillegg legge
frem enkelte faktaopplysninger i sakens anledning. Vi takker
Ola-Jørn for hans fokus og e
 ngasjement for rasen. Dette bidrar
til meningsutvekslinger. Vi vil etter b
 este evne dokumentere
utviklingen, av forskjellige målbare parametre, for Den Gylne
Rase i Norge.
For å se de store linjene, så legger vi frem et bilde av
siste 10 års utvikling av Norsk Limousin. Vi bruker Storfekjøttkontrollen (SFK) i perioden 2007 – 2016 som dokumentasjon (Årsrapporten for 2017 fra Storfekjøttkontrollen er ikke
ferdigstilt enda).
I året 2007 var TYRs navn Norsk Kjøttfeavlslag og hadde
1413 medlemmer. Balthazar av Ring var vinner i årets å
 rgang
på Staur, med det flotte rangtallet 116.

Generelle nøkkeltall for utviklingen av Limousin
i Norge fra 2007 – 2016.
Antall opplysninger
Antall registrerte Limousinkyr

1337

9645

Antall stambokførte Limousinkyr

938

2222

Kalvingsintervall Limousin, i måneder

13,1

12,9

Innkalvingsalder Limousin, i måneder

30,5

27,8

Hanndyr fødselsvekt i kg

42,6

43,1

Hunndyr fødselsvekt i kg

40,5

40,5

Antall inseminerte Limousindyr

209

2694

Korrigert 200-dagers vekt hanndyr

307

300

Korrigert 200-dagers vekt hunndyr

270

272

Korrigert 365-dagers vekt hanndyr

518

515

Korrigert 365-dagers vekt hunndyr

393

416

Vektregistreringer 0-dagers (fødvekt) i %

77

68

Vektregistreringer 200-dagers vekt i %

15

17

Vektregistreringer 365-dagers vekt i %

11

16

Hva slags utvikling viser nøkkeltallene fra 2007 til 2016
for Limousin-rasen.
•  Antall

Generelle nøkkeltall for utviklingen av ammeku
i Norge fra 2007 – 2016.
Antall opplysninger

År 2007

År 2016

Antall medlemmer i Storfekjøttkontrollen

1500

3756

Antall medlemmer i TYR (Norsk kjøttfeavlslag)

1413

1748

Antall ammekyr i landet

60577

85199

Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen

29204

73301

Antall besetninger med ammeku, i landet

Antall besetninger med ammeku, SFK

5050

1475

3263

Hva slags utvikling viser de generelle nøkkeltallene fra 2007
til 2016.
•  Antall

medlemmer i Storfekjøttkontrollen er mer enn doblet.
medlemmer i TYR har økt 24 %.
•  Antall ammekyr i Norge har økt med over 40 %.
•  Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen har økt 150 %.
•  Antall
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År 2007 År 2016

registrerte Limousinkyr. Storfekjøttkontrollens defini
sjon av raserene mordyr var frem til og med år 2013,
minimum 88 % raserenhet, fra og med 2014 endret til

minimum 75 % raserenhet. Dette ga en økning i mordyrtallet for Limousin som i 2013 var 3541 kuer (minst 88 %), til år
2014 med 7117 kuer (minst 75 %). Avlsverdi beregningen
har derimot i hele denne perioden inneholdt definisjonen
raserenhet på minst 75 %.
•  Positiv økning i stambokførte dyr.
•  Positiv utvikling i kalvingsintervall og innkalvingsalder.
•  Positiv utvikling i antall dødfødte kalver fra nivå 3,96 % i
2007 – 2011, til 3,44 % i 2012 – 2016. Vi mener at dødfødsler blir påvirket av avlen, utviklingen er positiv, men det må
fortsatt være fokus på dette.
•  Kreperte kalver, før 180 dager, i prosent 4,04 i 2007 – 2011,
til 4,06 i 2012 – 2016. Denne faktoren er i større grad påvirket av miljø enn av avl. Den er uendret i 10 års perioden.
•  Negativ utvikling for registrerte kalvingsvansker, summert for
«noe og store» til 7,1 i perioden 2007 – 2011, til 7,62 i perioden 2012 – 2016. Det må i denne sammenheng nevnes, at
vi tror at noe av årsaken kan skyldes den formidable økningen i populasjonen renraset limousin (over 75 %). Da så stor
økning i mordyrtall, nok gjør at mange har satt på alt som
er, og utslaktingen de senere år har vært liten. Det kan også
stilles spørsmålstegn ved forskjellige registreringsrutiner hos
produsent. Dette er noe TYR og raselagene bør jobbe med.
Det er et faktum at utvikling av registrerte kalvingsvansker
også blir påvirket av avl.
•  Betydelig og gledelig økning i antall insemineringer, 2016
tall med 2694 inseminerte dyr.

Fødselregistrering

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dødfødte kalver Limousin, i %

3,7

3,9

4,0

4,1

4,1

3,2

4,0

3,5

3,1

3,4

Kreperte kalver Limousin, før 180 dager, i prosent

4,1

3,1

3,2

5

4,8

3,9

3,8

3,7

4,8

4,1

Innrapporterte «noe kalvings- vansker» i prosent

3,7

4,2

3,4

4,6

4,2

4,0

4,9

4,0

5,2

5,0

Innrapporterte «store kalvings-vansker» i prosent

3,1

2,8

3,6

3,3

2,6

3,2

2,7

2,9

3,0

3,2

Utvikling av slakteresultater for Limousin-rasen.
Slakteresultater

Slakteklasse

Fett

Slaktetilvekst g/dag

Ungokse år 2007

U (10,6)

2      (4,5)

609

Ungokse år 2016

U- (9,9)

2+  (5,7)

657

Kvige år 2007

R (8,2)

2+  (5,8)

387

Kvige år 2016

R+ (8,6)

3÷  (6,9)

465

Ku år 2007

R (7,5)

3÷  (6,9)

349 slaktevekt i kg

Ku år 2016

R (7,5)

3      (8,0)

357 slaktevekt i kg

Hva slags utvikling viser nøkkeltallene fra 2007 til 2016: Vi ser at for
kviger har vi en økning i slakteklasse,
økning i fett og en vesentlig økning
i slaktetilvekst. For ku er slakteklassen uendret, økning i fett og en økning i slaktevekt på 8 kg.

Tar vi et dypdykk inn i slakteresultatene for Limousin ungokser, får vi disse tallene.
Ungokse

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Slakteklasse

U

U

U

U÷

U÷

U÷

U÷

U÷

U÷

U÷

Fett

2

2

2

2

2

2

2

2+

2+

2+

621

615

624

490

499

625

640

657

657

Slaktetilv. g/dg 609

•  Vi ser her at slakteklassen gikk ned fra U

til U÷ allerede i 2010. Dette er ikke ønskelig for Norsk Limousin. Vi jobber for
å holde slakteklassen oppe. Av de fem
store rasene er vi likevel best i klassen.
•  Fettklassen har hatt en negativ utvikling
fra 2 til 2+ i 2014. Dette samsvarer godt
med at rasekravet ble senket fra 88 til
75 %. Videre er det en kjensgjerning at
kolla limousin har økt i antall og generelt
har mere fett enn full french. 2+ er likevel ikke krise, da det ikke gir fett-trekk
i slakteoppgjøret. Avlsutvalget mener
likevel det er viktig å ha fokus på dette
området, og særlig fokus på kolla linjer,
slik at vi ikke avler frem en Angus.
•  Slaktetilvekst har i motsetning til det
Tilrem hevder, hatt en god utvikling i
10-års perioden, med 48 g/dg i slaktetilvekst, noe som utgjør 23,5 kg ekstra i
slaktevekt (16,3 mnd) a 80,- kroner pr.
kg, en økning i slakteoppgjøret pålydende kr 1880,- forutsatt like priser i perioden. Det opplyses at Storfekjøttkontrollen har innrømmet feil i gjennomsnittlig
tilveksttall på Limousin for årene 2011
og 2012. Disse to årene ligger i realiteten på nivå med år 2010.
Oppsummering
Avlsutvalget har de senere årene hatt
stort fokus på moregenskaper, særlig på
melkeevne. Dette er også særdeles viktig
i den tiden vi lever i, med fokus på det
grønne skiftet, med grasfõret storfekjøtt,
beiting på innmark og utmark. Dette skal
vi fortsatt ha stort fokus på. Skal kalven

vokse godt, må kua melke godt på norske grasressurser. Vi må også fokusere
på andre sider ved klimaavtrykket for produksjonen. I dette bildet har Limousin allerede ett fortrinn med vår gode fôrutnytting. Avlsplanen vår inneholder vekting på
grovfôropptak med 25 % og fôrutnytting
med 35 %, til sammen 60 %. Dette mener vi fortsatt skal ha sterkt fokus i avlsarbeidet. Avlsutvalget ønsker også å sette
større fokus på to andre viktige moregenskapsområder fremover, kalvingsevne og
fertilitet. Der er vi i dag ikke gode nok. Vi
har i dag avlsverdi for kalvingsevnen i døtre. Denne påvirkes av våre registreringer
på fødselsforløp. Det er viktig med gode
registreringer for å kunne gi dyra mest
mulig korrekte avlsverdier på egenskapen. Som alle vet så vokser en død kalv
dårlig. Summert gir dødfødsler og tap før
180 dg en tapsprosent på Limousin på
7,5 % i 2016. Charolais ligger på 8,3 %
og Simmentaler på 8 %. Summert gir
registreringen på «noe» og «store» kalvingsvansker på Limousin 8,2 %, Charolais 7,6 % og Simmentaler 9,2 %. Vi så
ovenfor at utviklingen på dødfødsler var
positiv, mens utviklingen på registrerte
kalvingsvansker er negativ. I sum er utviklingen på samlede fødselsregistreringer
i 10 års perioden uendret. Avlsutvalget
mener det er viktig å ha fokus på dette
området som både har en økonomisk,
men også en etisk side. Angående fertilitet så er dette også et satsingsområde
fremover. Vi må ha fokus i egen besetning, på å avle på de fertile dyra. Det er

dessverre ingen registrering i det nasjonale avlsverdi-systemet vårt på området.
Dette må det jobbes med fremover både i
egen besetning og nasjonalt. Vi kan også
bli bedre til å plukke utenlandske okser for
import med godt dokumenterte og gode
moregenskaper.
Det skjer mye positivt i avlen på Norsk
Limousin også. Det er likevel mange sammenhenger og det ene kan kanskje slå det
andre i hjel. Vi peker på innkalvingsalderen
som er senket fra 30,5 til 27,8 mnd, dette
er kostnadsmessig bra, men kan kanskje
bidra til å påvirke kalvingsvansker negativt. Tilvekst-økningen har dermed både
en oppside og en nedside.
Angående renraseavlen så er vel ikke
alt så fullstendig kølsvart. Fra 2007 til 2016
så har jo tross alt stambokførte mordyr økt
fra 938 til 2222 stk.
Til slutt vil avlsutvalget slå fast at vi har
en avlsplan som er helt klar på ett overordnet punkt. Det organiserte avlsarbeidet
i Norsk Limousin skal baseres på dyr med
genstatus F og kollete dyr med genstatus
O (oppkryssete dyr). Limousin har klare
kjøreregler ved inntak til Fenotypetesten
på Staur og selekteringen videre til seminokser, for å hensynta både Full French
og kolla Limousin. Dette skal vi også fortsette med.
Vi oppfordrer alle Limousin-entusiaster
til å ta aktivt del i avlsarbeidet fremover.
Bidra med vektregistreringer, bruk Limousin-semin og meld på kandidater til Fenotypetesten på Staur!
Avlsutvalget i Norsk Limousin skal fortsette å jobbe for vår unike Limousinrase.
Vi er en del av TYR og vi er avhengig av et
nasjonalt avlsarbeid, men raselaget Norsk
Limousin skal fortsette å framsnakke og
promotere Limousinrasen, fordi den Gylne
rase fortjener det.
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Bruk av norsk semin
Bruk av Norsk Limousin semin, også kalt Gjenbruk, er viktig i mange sammenhenger.
v/avlsutvalget

Aktiv avlsbesetning
For å bli godkjent som Aktiv avlsbe
setning, så har gjeldende regelverk vært
følgende:
•  Minimum 30 % av besetningens stambokførte hunndyr skal være inseminert
eller bedekt med seminokse i fore
gående år.
•  Minimum 20 % av besetningens stambokførte hunndyr skal være inseminert
eller bedekt med norsk seminokse i
foregående år. For raser uten norskprodusert sæd gjelder ikke dette punktet.
•  Minimum 10 % av besetningens stambokførte hunndyr skal være inseminert
eller bedekt med norsk seminokse som
er ungokse det aktuelle året. For raser
uten norskprodusert sæd gjelder ikke
dette punktet.
I skrivende stund er det nettopp gjennomført ett vedtak i TYR, med krav til økt
bruk av norsk semin, for å bli godkjent
avlsbesetning. De nye regler er:
•  Minimum 30 % norsk seminoksebruk,
derav 20 % skal være norsk ungokse
det aktuelle året.
Testplasser til Staur
Gammel modell for fordeling av testplasser
på Staur og seminokseplasser, med tallgrunnlag for testomgangen 2016 – 2017.

Gammel modell testplasser:
•  Antall testokser tatt ut til semin 70 %.
•  Gjenbruk av norsk semin i renavl 30 %.
•  Seminsalg pr. ny 1.000 dose kan utløse
ny seminokseplass.
Antall stambokførte mordyr for limousin
1970 stk. (2015-tall). Antall stambokførte
limousin kalver etter norsk semin i 2015
var 239 stk. Seminbruk totalt for år 2015,
var 6593 stk norske limousindoser.
Alt i alt ga dette Norsk Limousin 21
stk testplasser på Staur i testomgangen
2016 – 2017, noe som for øvrig er samme
antall plasser som Limousin har for test
omgangen 2017 – 2018. Norsk Limousin
har fem semin okser for 2017 – 2018.
Nå jobber TYR med en ny modell for
fordeling av testplasser og seminplasser.
Den nye modellen er ikke vedtatt ennå,
men den ser ut til å vektlegge gjenbruk av
norsk semin og vektregistreringer i større
grad. Vider kan seminbruken bli oppdelt i
samlet seminbruk på 75 % renrasa dyr og
på stambokførte dyr. Ungokseseminbruk
kan også bli vektlagt. Dette kan bety at vi
må bruke mere norsk semin for å inneha
samme antall plasser på Staur og få tildelt
samme antall seminokse plasser.
Norsk Limousin ser at alle disse regne
metodene er ressurskrevende for TYR
og for de enkelte raselag, som skal være
med å godkjenne regnemetodikken og
regelverket for inntak til Staur og for-

deling av testplasser og semin plasser.
Alle raser vet hvor viktig det er med vekt
registreringer, og alle ønsker at det skal
bli veid mest mulig. Limousin og Charolais
har like mange seminokser, og sett fra Limousin siden burde vi vel strengt tatt hatt
like mange testplasser, hvis vi skal ha like
store muligheter for avlsmessig framgang.
TYR skal drive nasjonal avl på fem raser,
men med en skeiv fordeling i testplasser,
har enkelte raser bedre utgangspunkt for
større avlsmessig framgang. Rasene med
kun to seminokser og få testplasser har i
dag en krevende jobb med og plukke ut
kandidater og få til søsken grupper. Det
er viktigere at de med to seminokser, får
fram tre gode okser etter tre forskjellige
linjer, slik at de får to okser i semin og
en reserve med ulike avstamninger. Sett
i sammenligning med rasene med fem
seminokser, som har større mulighet til å
spre genetikken på flere gener/linjer. Nå
ønsker alle rasene at staur bør utvides
slik at det blir flere testplasser. Nå er situasjonen at det er 80 plasser som skal
fordeles. Dette kommer til å bli en årlig
kamp mellom alle fem rasene om mest
mulig testplasser, og dette vil bruke mye
ressurser fra TYR og raselagenes side. Vi
ser at rasene med lukket stambok ikke vil
få den økningen de ønsker med stambokførte dyr, og at alle raser veier det som er
mulig av kalver for å få mer testplasser. Vi
tror det er en bedre løsning og dele test-

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-No
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plassene mere likt i mellom rasene, slik at
alle har en større mulighet for framgang,
og at systemet er forutsigbart. Limousin
sitt forslag er da at rasene med 5 seminokser får tildelt 20 testplasser. (4 plasser
pr seminokse). Rasene med to seminokser får tildelt 13 plasser.(4 plasser pr. seminokse og reserve+ et Wild Card) Det er
da en plass igjen til fordeling. Den kan gå
på rundgang, eller tildeles den rasen som
trenger den mest.
Norsk semin – Grunnlag for avlsmessig fremgang
Dette er kanskje den viktigste grunnen til
å bruke mere norsk semin.
Innhentet fra administrasjonen i TYR.
«For at avlsverdiene til avkomsgranskede
okser skal få tilstrekkelig sikkerhet trengs
det en viss mengde avkom med registreringer. Hvor mange avkom som trengs
varierer med egenskapen og hvor arvelig
den er. Kalvingsegenskapene (kalvings
evne døtre) er de egenskapene med lavest
arvegrad og som krever flest avkom for å
oppnå en høy sikkerhet (150 – 200 avkom
med registrert fødselsforløp for å oppnå en
sikkerhet på >0.80). Moregenskapene tar
det lengst tid å få sikker informasjon om,
da oksens døtre selv må få kalver med registrert fødselsforløp og 200 dagers vekt
(200 dagers vekt=grunnlag for melkeevne i
døtre). Antall kalver etter døtre med registeringer bør være minimum 100 for å få sikkerheter på >0,80 for disse egenskapene.
Om lag halvparten av insemineringene
med kjøttfesæd gjøres på melkeku, men
informasjon fra krysning med NRF benyttes ikke i avlsverdiberegningen, annet
enn for egenskapene «fødselsforløp ku».

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.

- EN bEdrift i

KoNSErNEt

dt-Norge Slakteri AS Tlf. 74 08 37 00 www. norsk-slakt.no

Statistikk over kalvingsvansker, dødfødsler og misdannelser i krysning med NRF
benyttes ved utvelgelse av eliteokser.
Oppsummert: For å få en god avkomsgransking av ungoksene, så bør hver ungokse
få minimum 200 avkom på limousin»
Som TYR skriver, så er det derfor
avgjørende for avlsmessig fremgang på
moregenskapene, å bruke nok antall
doser av hver seminokse. Videre må det
gjennomføres ett stort nok antall vektregistreringer, for at dette til sammen skal
gi sikre indekser på seminoksene og på
limousin populasjonen for øvrig.
Det samme gjelder ved fastsetting av
avlsverdier for produksjon og fødsel. Det
er kortere vei for å få sikre tall på dette.
Produksjons avlsverdier på faren , får
vi ved å veie 200 og 365 dagers vekt,
videre vil slaktetilvekst, kjøttfylde og fett

bli registrert fra slakteriet. For fødsel så
er registrering av fødselsvekt og fødsels
forløp avgjørende for å få sikre tall.
Videre oppfordres det til å bruke de
nye ungoksene og de unge semin/eliteoksene, fordi vi ønsker en raskest mulig
avlsmessig fremgang.
Sammendrag
Vi har ett nasjonalt avlsarbeide for Limousin i Norge. Dette er avgjørende for rasen
vår. Vi må bruke mere norsk semin til de
flotte limousin kuene våre. Dette vil gjøre
at vi får bedre og sikrere avlsverdier i hele
populasjonen. Som i neste omgang gir
sikrere tall i den nasjonale avlen og hos
hver enkelt limousin bonde.
Lønnsomheten på våre flotte limousiner er god. Vi har her ett potensiale til
å gjøre det enda bedre.

Gjødselkummer
 "   33.
  #
   
# 

Ta kontakt for nærmere info og pristilbud.

Pb. 130, 7650 Verdal - Tlf. 740 77 697 - Faks 740 72 819
www.vangstad.no
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Nytt fra fenotypetesten på Staur
avlsutvalget, v/bjørn aasen

De siste ukene er elleve okser ferdig i
test, derav er åtte okser ferdig kåret.
Kåringssammendraget presenteres
nedenfor.
Limousin har en veldig jevn årgang inne.
Vi har tidenes største grupper etter
prioriterte oksefedre på Staur i år. Start
vektene er jevnt gode og sluttvektene
begynner å tikke inn. Det nærmer seg
rangering og uttak. Fenotypetesten har
20-årsjubileum i år. Auksjonen på Staur
avholdes lørdag 28.04.2018.
GFO betyr: Gjennomsnittlig grovfôropptak i fôrenheter pr dag i testperioden.
FUP betyr: Fôrforbruk per kilo tilvekst i
testperioden, korrigert for ulikt vedlikeholdsbehov (forutnytting).
Tallene som presenteres i skrivende
stund, er fra 07.03.2018.
Testnr.

Navn

Tilvekst

GFO

FUP

31560

Matstrubator P av Hovde Thy Sullivan

Viking

359

147

595

1605

3,9

2,5

31561

Mozart P av Utgårdstrøen Jovial av Utgårdstrøen

Suc Au May

351

147

588

1612

5,0

3,2

31562

Macho av Viersdalen

Nimbus Mn

312

147

547

1598

4,3

2,8

31563

Moroklumpen av Søstuen Bolide

Bavardage

347

147

607

1768

4,1

2,5

31564

Mardon av Viersdalen

Edakkya

Neuf

340

147

547

1408

4,0

3,1

31565

Mojito av Utgårdstrøen

Ibiza Pp

Dentatus av Dovre

348

147

557

1421

4,6

3,4

31567

Mr.Muskel av Søstuen

Favars

Bavardage

349

147

551

1374

4,3

3,3

31568

Mad Man av Refling

Ibiza PP

Charmant av Dovre

347

147

547

1360

4,2

3,3

31569

Matisse av Flatmo

Gino av Kittelsrud

Bushido

326

147

542

1469

4,5

3,4

31570

Messi av Utgårdstrøen

Favars

Bavardage

320

147

506

1265

3,9

3,4

31571

Greftegreff Magnus

Ibiza PP

Gubben av Hvam

364

147

590

1537

3,9

2,7

31572

Martinus av Wandsvik

Jovial av Utgårdstrøen

Bastian av Schjøll

363

146

1225

5,0

4,2

31573

Marseille av Øiestad

Cameos

Nimbus Mn

364

146

1438

4,6

3,4

31574

Mons av Kittelsrud

Cameos

Urville

438

146

1403

5,5

3,8

31575

Mosul av Refling

Favars

Mateo PP

334

132

954

3,2

3,8

31576

Multrabo av Søstuen

Ultrabo Mn

Uskudar

376

132

1673

4,8

3,0

31577

Mr Boogie PP av Hovde

Jovial av Utgårdstrøen

Hom Run P ET av Hovde

296

132

1438

3,2

2,7

31578

Matfatet PP av Hovde

Ibiza PP

Suc Au May

363

118

1542

3,9

2,6

31579

Mr. Zlatan ET av Skutle

Gino av Kittelsrud

Urville

334

111

1414

4,1

3,1

31580

Majestet av Utgårdstrøen Abot Mn

Av Værne Kloster

361

111

1288

3,9

3,2

354

111

1603

4,5

2,9

Far

31581 Mikal PP av Refling

10

Målet er bl.a. at alle okser på Staur skal få god kjøttsetting.
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Edakkya

Morfar

Jovial av Utgårdstrøen Hidalgo PP
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Så langt ligger følgende okser øverst på
de forskjellige parametre:
Tilvekst: Moroklumpen av Søstuen
GFO:
Mons av Kittelsrud
FUP:
Magaplask P av Hovde og
Moroklumpen av Søstuen,
begge med 2,5.
Funksjonelt eksteriør
Ved 12 – 13 måneders alder blir alle
testkandidatene kåret. Kåringen består
av eksteriørbedømming av hele dyret
og ultradlydmåling av ryggmuskel.
Kåringsresultatene inngår i beregningen
av rangtallet for fenotypetesten. Det er
19 egenskaper (pluss avvikskoder) som

vurderes i den lineære kåringen. Disse
vurderes på en skala fra 1 til 9. Tallene
som registreres brukes til å beregne
samlepoeng for «Kropp», «Muskel» og
«Bein». Disse settes videre sammen til
en samlekarakter som heter «Helhet».
Gjennomsnittet for hver av de fire kategoriene er 80. Poeng over 80 er bedre
enn rasemiddelet, mens poeng under
80 er dårligere enn rasemiddelet. Det
er tre hornstatuskoder som blir brukt på
Staur, 1 = kollet, 3 = nyvler, 5 = avhornet.
Aktuelle avvikskoder: 92 = klauvskjæring påkrevet, 95 = Lange klauver
foran, 96 = bratte klauvvegger, 31 = løse
bøger, 70 = nervøst lynne.

Testnr.

Navn

Far

Morfar

31560

Magaplask P av Hovde

Thy Sullivan

31561

Mozart P av Utgårdstrøen

31562

Kåringen er en veldig viktig del av avlsarbeidet. Ved for svakt kåringsresultat,
ryker plassen til semin, uavhengig av
hvor godt oksen gjør det i fenotypetesten for øvrig. Seminplassene skal
optimalt gå til okser som har minst
åtte i samlet helhetskarakter på eksteriør. Ifølge Kristian Hegglund, så gjør
fem av de åtte kårede limousinene
det bra på eksteriør. Tre av de kårede
oksene ender med fem i helhet. Disse
ligger dårlig til, da alle har avvikskode
for bratte klauvvegger. De resterende
oksene blir kåret i to puljer når de er
12 – 13 måneder gamle.

Helhet
eksteriør

Muskel
dybde

Fett
dybde

IMF

Viking

5

8,51

0,27

1,33

Jovial av Utgårdstrøen

Suc Au May

8

8,02

0,31

1,57

Macho av Viersdalen

Edakkya

Nimbus Mn

5

8,51

0,22

1,07

31563

Moroklumpen av Søstuen

Bolide

Bavardage

5

9,28

0,24

1,29

31564

Mardon av Viersdalen

Edakkya

Neuf

8

8,05

0,21

1,02

31565

Mojito av Utgårdstrøen

Ibiza Pp

Dentatus av Dovre

7

8,79

0,41

2,14

31567

Mr. Muskel av Søstuen

Favars

Bavardage

8

8,72

0,26

1,21

31571

Greftegreff Magnus

Ibiza PP

Gubben av Hvam

8

8,43

0,26

1,27

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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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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Seminåret 2017 – et tilbakeblikk
I avlsarbeidet for limousin er
seminbruken svært sentral, av
flere årsaker. Totalomfanget av
inseminering, utviklingen over tid
og hvilke okser det insemineres
med er sentrale tema som følges
nøye av de som er opptatt av avls
arbeidet. Vi har sett litt på tallene
som finnes i de registrene som
loggfører utviklingen.
Styret i NL har sterkt fokus på utviklingen
i seminbruken og de ulike aspektene av
dette. Det er et nært samarbeid mellom
Avlsutvalget i NL og TYR om hele prosessen som leder fram til uttak av seminokser.
Egenskapene til oksene og dokumentasjonen av disse har i neste omgang betydning for hvor mye det blir inseminert med
hver enkelt i hele populasjonen av storfe i
Norge, og også om mulig utenfor Norge.
Tabell 1 viser summen av alle semindoser
brukt de 5 siste årene. Bak disse sumtallene skjuler det seg mye detaljinformasjon
som man må søke i flere forskjellige databaser for å finne. Det insemineres både
stambokførte limousindyr, andre renrasede limousindyr, krysningsdyr av limousin, renrasede og krysningsdyr av andre
raser, og ikke minst kuer av melkeraser.
Hvilke okser som brukes hvor påvirkes
av oksens egenskaper. I tabell 2 er vist
en oppstilling over alle registrerte avkom i
Storfekjøttkontrollen(SFK) av de mest benyttede seminoksene av limousin. Dette er
eksempel på et bakenforliggende mønster
som påvirkes av oksenes egenskaper og
den enkelte avlers vurderinger og avlsmål/
avlsplaner i den enkelte besetning.
Styret i Norsk Limousin og Avlsutvalget
følger nøye med på hvilket resultat vi får
for den norske Limousin-populasjonen av
de seminoksene som tas ut. Da er det
både viktig å ha med seg historikken som
tabell 2 viser eksempel på, og å se framover, slik at vi avler oss i ønsket retning.
Utviklingen i den totale seminbruken for
limousin er tilfredsstillende, men samtidig er
det et klart mål for NL at den skal fortsette å
øke i årene som kommer. For å oppnå det,
er det viktig å fortsatt få fram best mulige
seminokser innenfor den avlsplanen som
gjelder. I tillegg er det viktig å informere om
fordelene med seminbruk, både for eksisterende brukere og potensielt nye. Siden
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2017

Økning
siste år

Økning siste
4 år

Rase

2013

2014

2015

2016

I%

I%

Limousin

4912

5290

6613

8474

9401

927

11

4489

91

Charolais

5553

5357

6891

8624

10003

1379

16

4450

80

Aberdeen Angus

1773

1738

2135

2572

4512

1940

75

2739

154

Hereford

2210

2238

2508

3205

3791

586

18

1581

72

Simmental

1453

1573

1799

2219

2758

539

24

1305

90

Tabell 1 Utvikling i seminbruken hos de 5 rasene med norsk avlsarbeid de 5 siste år.

ulike seminokser har forskjellige egenskaper, blir de også brukt noe ulikt. Dette
illustreres i noen grad av tallene i tab 2. Rangeringen viser alle okser som har mer enn
300 avkom registrert i SFK, slik det framgår
av kolonne A. Det er viktig å understreke at
dette kun er tall fra SFKs database, og da
er bl a ikke seminbruken i melkebesetninger med. I kolonne A inngår alle avkom etter
hunndyr av renrasede dyr og krysninger av

Seminnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Født år

alle raser utenom limousin, samt limousinkrysninger under 75 %. I kolonne B finner
vi alle avkom etter limousindyr, om de er
stambokført eller ikke, så lenge de er over
75% lim, slik SFKs definisjon har vært siden
2015. Oksenes avkom etter stambokførte
limousinkuer, O eller F går fram av kolonne
D. Som vi ser er det stor variasjon i hvilke
kuer oksene brukes på.

Navn

72065
2008 Dentatus av Dovre
72057
2007 Charmant av Dovre
72091
2010 Farmann av Dovre
9232
1999 Pan av Gamkinn
72072
2009 EvenTyr av Dovre
72179
2014 Jovial av Utgårdstrøen
72022
2004 Valter av Schjøll
72046
2006 Bjarne av Schjøll
72093
2010 Fabian av Gorseth
72033
2005 Amandus av Bliksrudhagen
72118
2011 Gerhard av Gautestad
9236
2000 Reodor av Rendum
72151
2013 Ibiza P av Hovde
72021
2004 Valiant av Bliksrudhagen
72119
2011 Gubben av Hvam
72150
2013 Integré av Hvam
72045
2006 Balthazar av Ring
72034
2005 Agvald av Dovre
72092
2010 Fernando av Wandsvik
Sum avkom/gjennomsnitt
Teoretisk ant insemineringer ved faktor 1,5

A
B
Alle
Avkom
avkom
Lim
786
172
652
186
643
292
639
133
561
181
466
172
462
215
417
89
409
125
397
110
392
205
381
76
356
140
355
136
338
135
326
86
325
110
318
57
301
87
8524 2707
12786 4061

C
I%
22
29
45
21
32
37
47
21
31
28
52
20
39
38
40
26
34
18
29
32

D
Avkom
st b f Lim
103
120
102
74
89
98
202
36
50
30
102
48
23
75
84
31
71
45
27
1410
2115

E
I%
13
18
16
12
16
21
44
9
12
8
26
13
6
21
25
10
22
14
9
17

Tabell 2. Seminokser av Limousin med over 300 avkom registrert i Storfekjøttkontrollen
rangert etter det totale antall(kolonne A).

Den oksen som er brukt relativt sett
mest på limousinkuer, er 72118 Gerhard
av Gautestad med 52 %, mens 72034
Agvald av Dovre er brukt veldig mye til
andre raser og/eller krysninger, hele
82 %. Av dette tallmaterialet kan det se
ut som at noen okser har vært lite ønsket
eller verdsatt i renraseavlen, dvs brukt
på stambokførte mordyr. Her kommer
72151 Ibiza P av Hovde ut med kun

6 %, mens den er relativt mye brukt på
limousinkyr samlet sett med hele 39 %.
Disse 19 oksene som er mest brukt
har til nå gitt 8 524 avkom registrert i
SFK. Hvis vi forutsetter at det i gjennomsnitt blir benyttet ca 1,5 semindoser for å
få et levende registrert avkom i SFK, har
det vært benyttet totalt 12 786 doser av
disse oksene.
Red.

Et norsk produkt fra:

TA HELE LANDET
i bruk

MED VESHOVDA GJERDESYSTEM
Gjerdesystemet består av:

Tåler store påkjenninger
Lett å vedlikeholde
Kan ha lange strekk mellom pålene

VESHOVDA MAXI
VeshovdaMAXI-brakett
benyttes som:
• Trådholder for jernpåler
• Topptråholder for trepåler
• Feste for skråstag
• Forlengelse av gjerdestolpene
• Oppstrammer av tråd

FLEKSIBELT

Velg høyde, antall og type
tråder, med eller uten strøm.
Avstand mellom stolpene
etter underlag.

VESHOVDA MINI
VeshovdaMINI-brakett benyttes
som trådholder for trepåler, samt
vegg. Er spesielt utformet til å
passe trepåler av ulik diameter
og utforming.

ENKELT

Oppsettingsarbeid reduseres
med 50-70%. Lett å tilpasse
ved ujevnt terreng, fjellnabber,
veier og bekker. Få deler.
VESHOVDA
STRAMMEVERKTØY
Spesialverktøy beregnet
for oppstramming av tråd.

SOLID

Lengre levetid enn
dagens løsninger.
Ingen rustproblemer!

Systemet er utviklet av norske bønder med lang erfaring fra utfordrende gjerdearbeid

Ring 414 44 878

www.gjerdesystem.no
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Limousinoppdrett er en bærebjelke i næringsvirksomheten til årets unge bonde, Cecilie Nilsen.

Foto: Anders Sandbu/Bondebladet

Limousin er bærebjelken for

ÅRETS UNGE BONDE 2017
Reportasje om Cecilie Nilsen, fra Borhaug i Farsund kommune
I nærvær av mange nominerte konkurrenter og mange selebre gjester ble Cecilie Nilsen høytidelig
kåret til årets unge bonde 2017. Under en stor tilstelning før årsskiftet på Lillestrøm ble hun overrakt
utmerkelsen av sjefen for Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. I sin overrekkelsestale fremhevet
Traaseth at hun er imponert og optimistisk for framtida for norsk landbruk. Det vanket også
hederlig omtale av selveste landbruks- og matminister Jon Georg Dale.
Prisen
Årets unge bonde er en viktig pris som
skaper rekruttering til landbruket og gjør
at flere får opp øynene for det som skjer
i landbruket i dag, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri før utdelingen. Etter å ha
gått igjennom CV-er fra de rundt 500
som var nominert, er jeg dypt imponert.
Jeg er ikke bekymret for neste generasjon bønder, sier Adm. Dir. Anita Krohn
Traaseth i Innovasjon Norge.
Statsråden gratulerer også. Norsk
mat
produksjon trenger unge dyktige
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bønder som tør å tenke nytt, utnytter
ressursene på gården, stiller høye krav
til kvalitet og satser på landbruket. Årets
unge bonde er innovativ og nyskapende.
Hun har en helhetlig tankegang rundt
gårdsdrifta og har mange jern i ilden sier
landbruks- og matminister Jon Georg
Dale.
Juryens begrunnelse
Vinneren av Årets unge bonde er opptatt
av dyrevelferd og at norske bønder skal
levere trygg og god mat. Cecilie har et

bærekraftig fokus og har tydelige planer
for hvordan en skal få mest mulig ut av
dyra på gården. Hun peker seg ut som
en dyktig formidler, og promoterer landbruket aktivt gjennom bruk av digitale og
sosiale kanaler. Nilsen evner å skape engasjement for landbruket, og er en god
ambassadør for næringen generelt og
kvinner i landbruket spesielt. Hun skaper
spennende produkter og merkevarer
som er unike, tidsriktige og framtids
rettede.

Inntektene fra limousin viktige
Det ligger mye kompetanse, kreativitet og energi bak den innsatsen som har ført til utmerkelsen. Alpakkaene er viktige i
eksponeringen av prisvinneren. Men LimousinNytt har fått med
seg at det er et annet sentralt element i drifts- og inntektsgrunnlaget for Listabonden. Stikkordet er limousin og Cecilie
Nilsen legger ikke skjul på at inntektene fra Limousinavlen er
en viktig del av hennes næringsvirksomhet. Hun og mannen
har en årlig omsetning på ca 3 mill. kroner totalt. De har 200
storfe på bruket og produserer kalvekjøtt på dyra som leveres
til Fatland.
Sosiale og sympatiske dyr
Rett etter at Cecilie og mannen hadde overtatt gården, kom
de to første alpakkaene i hus fra en avler i Norge. De er veldig sosiale dyr og sympatiske å jobbe med. Likevel er de ikke
utpreget kosete. De holder litt avstand, men er likevel nysgjerrige, hyggelige og kan oppsøke folk når de er trygge. Du kan
iaktta mange interessante egenskaper og adferdsmønster. De
oppretter f eks egne doer, og står i kø for å gå på do. Det
påstås at de alltid føder på formiddagen når det er fint vær.
Når noen nærmer seg forløsning, dukker en annen opp og tar
rollen som jordmor.
Flybåren fra New Zealand
Allerede året etter inntak av de to første alpakkaene, fikk de
15 nye dyr flybårne fra New Zealand. Nå er besetningen øket
til 70 dyr og er grunnlag for en spennende livdyromsetning og
produktutvikling. Både kjøtt og garnprodukter er nå gjenstand
for utvikling av produkter og markeder, som bl a planlegges
betjent gjennom netthandel.
Ingen tvil
Nilsen har nå planer for hvordan alpakkavirksomheten skal utvikles videre. Hun har noen prosjekter knyttet både til alpakkekjøtt og alpakkafiber. Så langt har alpakkavirksomheten vært
et lite eventyr for Cecilie og mannen Steinar Andreas Nilsen.
De er ikke i tvil om at dette har et potensiale for en spennende
framtid. Derfor jobber de nå med utvidelsesplaner for driftsbygningen.

Vår egen landbruks- og matminister Jon Georg Dale er imponert
over Årets unge bonde 2017. Her i engasjert samtale med vår
nyvalgte styreleder i NL, Lars Erik Megarden.
Foto: Per Ole Aalberg/Mediehuset OPP

overveldende og hyggelig å bli sett, for det en bonde gjør i det
daglige er noe folk flest ikke ser. Få er klar over hva vi gjør. Å
vinne Årets unge bonde er en anerkjennelse, og gir meg motivasjon til å fortsette med det vi gjør og fortsatt innovere, sier
Cecilie Nilsen.
Langt perspektiv
I en slik produksjon som Cecilie Nilsen driver, er det avgjørende
viktig å ha et langt tidsperspektiv på planer og handlinger. Det
er lange tidslinjer i produksjonen både av limousin og alpakka.
Perspektivet er viktig, ikke minst i forhold til markedet. De produktene som tas fram skal tross alt finne sine kjøpere og gi
grunnlag for inntekter både for å dekke investeringer og vederlag for egen arbeidsinnsats.
Mange jern i ilden
Det unge paret fra lista ligger ikke på latsiden. Med fire barn
og jobb utenfor gården, er det ofte en kabal som må gå opp i
hverdagen. I tillegg til mann og barn sammen med gårdsdrifta,
er hun også musiker, produktutvikler og deltidsjournalist i lokalavisa Lister, tidligere Farsunds avis, hvor hun begynner på igjen
i august etter permisjon.

Wagyu
En god illustrasjon på at Cecilie Nilsen er over gjennomsnittet
tiltaksom, er at hun sammen med to andre partnere har en liten
besetning på 12 renrasede Wagyu-dyr. Dette er en sjelden sak
i Norge, men veldig spennende og nytenkende. Storferasen
Wagyu har sin opprinnelse i Japan og er bl a grunnlaget for
et meget eksklusivt produkt som heter Kobebiff og oppnår
priser på flere tusen kroner pr kilo. De 12 dyrene er resultat av
embryoinnleggelse på storfe i Norge og gjenstand for en langsiktig, økologisk satsing. Dyra skal gå tre-fire år før de slaktes,
men da skal det bli noe av det møreste storfekjøttet som er å
oppdrive.

La de unge slippe til
Nilsen er også samfunnsengasjert og veldig reflektert. Noe av
utfordringen i landbruket i dag er at mange bønder sitter for
lenge på gårdene og drifta før de slipper neste generasjon til.
Hun synes det er viktig at de nye som skal overta, får slippe til
mens de er unge og satsningsvillige med masse energi og pågangsmot. Det kompenserer mye for manglende erfaring. Den
må komme med årene, slik kompetanse og innsikt bygges med
ansvar og ikke fra utsiden. Selv fikk hun overta mens hun enda
var tidlig i 20-årene, og det er hun glad for i dag.

Mye oppmerksomhet
Tiden etter mottagelsen av utmerkelsen har vært både hektisk
og givende. Det har blitt mer oppmerksomhet enn vanlig, men
også mange hyggelige opplevelser. Mediedekningen rundt prisen har vært betydelig og det var en veldig stor overraskelse
å gå helt til topps med så mange nominerte. Det har vært

Følg dine egne drømmer
Cecilie Nilsen er opptatt av rekrutteringen til landbruket. Den
blir god hvis neste generasjon gis tidlig ansvar. Hun oppfordrer
ung bønder til å følge sine drømmer og tenke på mulighetene,
ikke begrensningen. Da kan heller den eldre generasjon være
litt tilbaketrukne rådgivere og bidra med støtte og oppmuntring
fra sidelinja.
Red.
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«Profittgenet» F94L –
gyldne muligheter
Det er den siste tiden satt søkelys på import av nye gener til den norske limousinpopulasjonen og det er
i den forbindelse stanset import og stambokføring av okser grunnet manglende raserenhet og farge.
				
v/avlsutvalget

Myostatin gen
Det er den siste tiden satt søkelys på import av nye gener til den norske limousinpopulasjonen og det er i den forbindelse
stanset import og stambokføring av okser
grunnet manglende raserenhet og farge.
Det er også kommet frem mistanke om
tilstedeværelse av uønskede genotyper
av myostatin genet i genetikk benyttet i
den norske limousin populasjonen.
Myostatin genet sitter hos storfe på
kromosom 2. Funksjonen til myostatin
genet, mh-genet, er koding for å produsere proteinet myostatin (growth differentiation factor 8, GDF-8) som kontrollerer
og regulerer muskelutvikling når det gjelder muskelfibrenes antall og størrelse.
Mutasjoner i mh-genet kan deles
i to hovedgrupper:
Disruptive mutasjon:
En del av genet er borte og genet mister
sin virkning, «slås av».
Det affiserte gen vil dermed ikke kode for
produksjon av myostatin.
Missense mutasjon:
Punktmutasjon hvor genets funksjon
endres.
Genet vil kode for en liten endring av
proteinsammensetningen hos myostatin.

18

LimousinNytt

1|2018

Det er pr i dag ni kjente mutasjoner av
mh-genet hos storfe: C313Y, nt419,
E226X, nt821, E291X, Q204X, S105C,
F94L og D182N. De seks førstnevnte er
«Disruptive mutasjoner» hvor det ikke produseres myostatin mens de tre sistnevnte
er «Missense mutasjoner» hvor myostatin
produseres i en litt annen form. For limousin sin del er det genotypene F94L, nt821
og Q204X som er av interesse.

Tilstedeværelse av F94L bedrer produksjonsegenskapene uten å påvirke de
maternale egenskapene som er tilfelle ved
tilstedeværelse av nt821 og Q204X.

MH-Disruptive mutasjoner (nt821 og
Q204X) er, spesielt i homozygot form,
forbundet med:
•  Økt muskelmasse
•  Mindre knokkelmasse
•  Mindre fett
•  Nedsatt utholdenhet
•  Senere kjønnsmodning
•  Nedsatt fruktbarhet og flere tilfeller av
tidlig fosterdød
•  Kalvingsvansker
•  Nedsatt melkemengde
•  Økt kalvedødlighet
•  Dårligere kalvingsevne

I den franske populasjonen av Limousin er forekomsten av F94L: 95 – 98 %,
nt821: 2 – 4 % og Q204X: 1 %.
Blant franske Pure blood (lik vår FF) er
genotypen opp mot 100% homozygote
for F94L. Q204X og nt821 er uønsket av
den franske avlsorganisasjonens Heard
Book.
I Frankrike er det blant Pure breed
(lik vår O) en andel på opp mot 8% av
genotypene nt821 og Q204X. Disse har
kommet inn gjennom krysning med andre
lokale raser trolig på 1960-tallet.
Hvert individ har to mh-gen, ett fra
mor og ett fra far. Det vil si at det finnes
følgende varianter hos Limousin: F94L/
F94L, F94L/-, F94L/nt821, F94L/Q204X,
nt821/nt821, nt821/-, nt821/Q204X,
Q204X/Q204X, Q204X/- og -/-. Tegnet indikerer ingen mutasjon av mh-gen.

MH-Missense mutasjonen F94L er i
homozygot form hos opp mot 100% av
FF Limousin og gir:
•  Økt muskelmasse
•  Mindre knokkelmasse
•  Mindre fett

Håndtering i Frankrike
Mh-gen:
Alle seminokser hos Evolution, Full Blood
(= Norsk FF) og Pure Breed (= Norsk O)
blir rutinemessig testet for F94L, Q204X
og nt821.

Det naturlige valget
Nortura eies av bønder, styres av bønder og har
samme mål som bønder - å skape best mulig
økonomi for bonden.
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«Profittgenet» F94L –
gyldne muligheter
forts.
Normalt testes stambokførte
gårdsokser for F94L, Q204X og
nt821.
I senere tid har noen begynt teste av
hunndyr.
I Frankrike blir dyr som er kjente bærere av Q204X eller nt821 klassifisert
som Pure Breed (= Norsk O) på lik
linje med kolla dyr.
Håndtering i Norge
Det er gjort endringer i avlsplanen
for Norsk L
 imousin på årsmøte 16.
februar 2018.
Det innhentes informasjon for importerte gener hvor det særlig er importer fra de britiske øyer det er knyttet
usikkerhet til.
Samtidig ønskes det en tettere dialog med TYR omkring kartlegging av
utbredelsen i den norske limousinpopulasjonen og hvordan mh-gener
og status skal håndteres fremover.
Spørsmål som kommer opp er:
•  Avl

på dyr med kjent nt821 og
Q204X mutasjon
•  Stambokføring av dyr med kjent
nt821 og Q204X mutasjon
•  Testing av norske dyr for å få en
oversikt over genene i den norske
Limousin populasjonen
•  Mh-status fremkommer på Stambok/P-Bevis
TYR har allerede lovet testing for
nt821 og Q204X ved neste inntak
til Fenotypetest. TYRs avlsplan gir
ellers ikke konkrete svar på nevnte
spørsmål.
Oppsummert er F94L genet, også
kalt « Profittgenet», til stede hos
«alle» opprinnelige limousindyr
og er dermed «rasetypisk» på lik
linje med farge og tegninger. En
del av det som gjør L
 imousin til
Limousin.
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Ny daglig leder i LUN
Ved siste årsskifte fikk Limousin Unik
Norge SA ny daglig leder. Roy Engelsvoll, som mange kjenner fra denne
stillingen tidligere, hadde sist høst bedt
styret om å finne en til å avløse han på
grunn av et ønske om å prioritere mer
oppgaver på hjemmebane. Styret gjorde
da en avtale med sittende styreleder Aud
Sandnes om å overta oppgavene etter
Roy Engelsvoll med virkning fra 1. januar
2018. I denne forbindelse har LimousinNytt hatt en samtale med Aud for å få
vite litt mer om henne og hva hun tenker.
Påtroppende daglig leder er ikke helt
ukjent verken med LUN eller limousinmiljøet. Mange lesere har sett henne tidligere
i mange sammenhenger. I over 20 år har
hun drevet gården Flatmo i Brønnøysund
sammen med sin ektefelle Martin. De har
bygget opp en aktiv avlsbesetning i løpet
av de siste 14 årene, Flatmo Limousin,
som består av FF dyr. Nå inseminerer de
selv og baserer all rekruttering på semin
til ca. 90 kalvinger i året.
Vi vil gjerne vite litt om hva Aud tenker
om LUN?
Aller først er det hyggelig å meddele
at det i 2017 har vært en meget bra
økning på slakt av kalv unik til alle
slakteriene LUN har avtale med, dvs.
Midt-Norge og alle Fatlands avdelinger,
Jæren, Ølen og Oslo.
Med den kvaliteten vi har på kalvekjøttet av limousin, mener jeg kalv
unik har ei lys framtid. Målet er å øke
produksjonen videre. Det er mange
limousinavlere som har potensiale til å
levere mer, slik situasjonen er i dag; og
etter hvert som nye bønder starter med
limousin, vil jeg tro at vi kommer til å se
ytterligere økning i produksjonen i årene
som kommer.
Hva tenker du om størrelsen på kalveslaktene?
Som mange vet, hadde vi en prøveordning i fjor med levering av kalv på kun
aldersgrense. uten vektbegrensning.
Dette ble uten tvil tatt godt imot av
avlerne. Det gav muligheten til større

slaktepuljer og mindre behov for veiing
før levering. Men resultatet ble rett
og slett for store slakt. Vekter 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 høye vekter,
ble det store variasjoner i størrelsen på
slaktene, det ble også veldig stor variasjon i størrelsen på stykningsdelene.
Det skaper utfordringer hos sluttkunden.
Det ble derfor nødvendig å gå tilbake
til en øvre vektgrense for utbetaling av
Kalv Unik-tillegget på 270 kg. Tidligere
mistet vi Unik-tillegget straks slaktevekta var over 270 kg, mens nå kan vi
levere kalven opp til 290 kg og beholde
Unik-tillegget for den delen av slaktet
som er opp til 270 kg. Kiloene mellom
270 og 290 blir nå betalt som vanlig
okse/kvige. Dette gjør det fortsatt mye
enklere i forhold til å treffe vektgrensa,
levere større puljer og oppnå høyere
gjennomsnittsvekter som bidrar til god
økonomi i produksjonen.
Hvilke saker skal du prioritere i tiden
som kommer?
Det aller viktigste framover, blir å fortsette
det gode arbeidet som er gjort. Vi skal
både følge opp slakteriene og ha fokus
på våre produsenter, samt skaffe nye.
Deretter og parallelt er det selvfølgelig
fortsatt viktig å ha kontroll på økonomien.
Det som har vært førstepri i mange år
er logo. Vi har kjempet for å få den inn i
coop-systemet og det er en viktig jobb
vi må fortsette med fremover. For å få
kunden bevisst på at vi eksisterer må vi
ha inn logoen for å få kundens oppmerksomhet.
En annen sak vi også må ta stilling til i
år er den med raserenhet. I den spede
begynnelse var det 88 % som var kravet
på kalv-unik. Dette ble det nødvendig å gå
bort fra i en periode pga knapphet på kjøtt.
Nå ønsket et samlet årsmøte en gjennomgang av dette og det blir den første saken
det nye styret i lun skal ta fatt på.
Red.

Kjøttfeinnredning
Ta kontakt med Felleskjøpets I-mek-selger for
hjelp til å planlegge ditt optimale kjøttfefjøs

Last ned vår kjøttfekatalog på www.delaval.com,
og les mer der eller på www.felleskjopet.no/i-mek
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Vektregistreringer i egen
besetning – verdifulle data
Ammekuproduksjon er en driftsform som har gjennomgått store forandringer de siste årene.
Mange unge har kommet til og gjennomsnittlig besetningsstørrelse øker jevnt og trutt. Det blir
flere og flere produsenter som ønsker å drive seriøst og profesjonelt. Godt management eller
god drift på godt norsk, må være tuftet på gode data. Derfor øker også erkjennelsen
av at vektregistreringer i egen besetning blir viktigere og viktigere.
					Riktig mental innstilling
v/avlsutvalget

Motivasjon aller viktigst
Hvis du snakker med folk som veier
regelmessig, er det noen svar som går
igjen. De har godt tilrettelagte fysiske/
praktiske løsninger, de gleder seg til
neste veiing, de har oppdaget hvor inte
ressante og nyttige vektdataene er i
egne driftsbeslutninger og sist, men ikke
minst, de tenker på det ofte og prater
med andre om det. Sannheten er, de er
veldig motiverte for å gjøre det. Motivasjonen ligger i at du får mye bedre og
mer nøyaktig informasjon om dyra dine,
og det er verdifullt som underlag for mange små og store beslutninger som skal
tas på besetningsnivå og individnivå.

Ferdig veide kalv unik klar for levering.
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Det har vært en del fokus på veiing i de senere år, både oppfordringer, oppmuntringer og kampanjer med økonomisk støtte
til anskaffelse av vekt. Det aller viktigste
for å gjennomføre veiinger er mental innstilling til deg som avler. Saken kan sammenlignes litt med «dørstokkmila». Det
trengs motivasjon for å gjøre de riktige
tingene. Uten motivasjon blir dørstokken
veldig høy og det er forbundet med en
kjempeinnsats å komme seg ut. Hvordan
skal du som limousinavler få motivasjon
til å begynne å veie? For at dørstokken
skal bli lavest mulig, er tilrettelegging et
stikkord. Du trenger gode sko og egnede
klær og utstyr. Kanskje er det fint å ha
noen å gjøre det sammen med også. Det
handler om riktig mental innstilling. Du må
tenke igjennom hvordan du kan innrette

deg slik at det blir minst mulig arbeid med
tilrettelegging og tilrigging hver gang du
skal veie. Veiestasjon, vekt, drivganger,
binger i hver ende og hele dyrelogistikken
må fungere med god flyt. Da bruker du
minst mulig tid og krefter på hele prosessen og resultatene er alltid like spennende. Du gleder deg til neste gang.
For egen del
Veiing av dyra er ikke bare viktig for
avlsarbeidet. Hvis du snakker med en
oppdretter som veier regelmessig, vil du
møte entusiasme og klar begrunnelse
for også egen del. De som gjør det, har
oftest vel så stor glede av dataene selv.
Når du har registrert vektene i Storfekjøttkontrollen, har du stor glede og nytte
av dataene gjennom de rapportene som
du kan ta ut, bare med et tastetrykk. Det
blir et veldig godt beslutningsunderlag
for mange deler av drifta. Du ønsker jo
å fôre og stelle dyra dine best mulig, og
du ønsker å forbedre deg fra år til år.
Det er ikke alltid du får til så store forbedringer hvert år, men av dataene i Storfekjøttkontrollen kan du ta ut rapporter
som viser framgangen nøyaktig, hvis
du har veid. Du finner det for eksempel
i P-bevisene, avdråttslistene og under
fruktbarhet, ku- og kalvehelse. Hvis du
veier regelmessig, vil vektlistene vise deg
dyrenes vekter ved forskjellig alder og du
får, som bonus, daglig tilvekst automatisk, både siden forrige veiing og gjennomsnittlig siden fødsel. Dette materialet
gir deg også muligheten til å se om et
enkeltdyr har hatt en dårlig p
 eriode i sin
oppvekst. Når du først har begynt å veie
og tatt i bruk alle mulighetene dataene
gir deg for gode beslutninger i egen besetning, vil du bli helt «hekta».
Prioritert område
Godkjent Aktiv Avlsbesetning har i lengre
tid vært et prioritert fokusområde for

TYR. I 2017 ble det avholdt 3 seminarer
med god deltagelse for storfeavlere som
er eller har tanker om å bli Godkjent Aktiv
Avlsbesetning. Det er fastsatt noen kriterier for å nå denne statusen. Stikkordene
er veiing og inseminering, særlig med
norsk semin. Det altoverskyggende motivet for dette er avl. Storfeholdere som
driver oppdrett av Limousin, er del av et
avlsarbeid som gjennomføres innenfor
en struktur som er utviklet over mange
år. Det viktige i avlsarbeid er å gjøre målinger for å få kvantifisert prestasjonen til
dyrene. Uten data blir det ingen mulighet
for å måle om dyrene i hver generasjon
nærmer seg de avlsmessige målene
som det styres mot.
Kvalitet i egen besetning
Når vi snakket med Årets ammekuprodusent i 2017, understreket han betydningen av regelmessig veiing som del av
god kvalitet i drifta. Han sa bl.a. «… jeg
er også opptatt av å drive mest mulig
seriøst og profesjonelt. Jeg er opptatt
av at vi skal forbedre oss og min målsetting er å finne forbedringspotensialene i
drifta basert på sikre og målbare data.
Faktabaserte beslutninger gir mye sik
rere framgang enn bare synsing. Å vite
er langt å fortrekke framfor å tro. Dess
uten er vi en del av et større fellesskap. Vi

er medlemmer av både Norsk Limousin
og TYR. Da vet vi at både bruk av norsk
semin og systematisk veiing har stor betydning, og øker kvaliteten i det norske
avlsarbeidet for hele populasjonen.» Han
sa også: «Etter veiinger vi har gjort, har
vi fått flere aha-opplevelser som har gitt
grunnlag for mange spennende diskusjoner og vurderinger om både beslutninger
vi tar i drifta og hvilke seminokser vi skal
velge på ulike dyr. Resultatene vi har
fått gjennom Storfekjøttkontrollen, som
vi selvfølgelig er medlem i, har gitt mye
verdi
full informasjon som bedrer kvali
teten på de driftsbeslutningene vi tar.»
Stort forbedringspotensiale
Av alle limousiner som blir født i Norge i
2016, ble 68 % veid ved fødsel, 17 % på
200 dagers vekt og 16 % på 365 dagers
vekt. (kilde: Årsmelding 2016 for Storfekjøttkontrollen fra Animalia). Her er det
et veldig stort potensiale til forbedring.
Ved sammenligning mellom de fem rasene det drives nasjonalt avlsarbeid på
i Norge, så er Limousin nr. 1 på andel
veide kalver ved fødsel, nr. 5 på 200
dagers vekt og på en delt 2. plass på
vektregistreringer for 365 dagers vekt.
Det primære her er ikke konkurransen
mellom rasene, men å legge grunnlaget
for sikker avlsmessig framgang. Jo mer

det veies, jo sikrere blir avlsverdiene vi
baserer framtidige generasjoner på.

Dette gjelder både okser og kyr. Det

opp
fordres generelt til mere veiing og
særlig på 200 dagers vekter. Fordi dette
er det viktigste grunnlagsdata for å fastslå mødrenes melkeevne.
Vektdugnad og vekttilskudd
Styret i Norsk Limousin og avlsutvalget
hadde sitt første styremøte dagen etter
årsmøtet 16. februar 2018. Der ble det
med stor entusiasme og engasjement,
besluttet at sittende styre og avlsutvalg
skal vektregistrere alle dyr i egen besetning, innenfor gjeldede vektregime. Videre
ble det vedtatt at NL går inn og dekker
inntil kr 5000 ved innkjøp av vekt i 2018.
Før utbetalingen av vekttilskuddet, må det
dokumenteres at vekta brukes til å registrere 80 % av dyra innenfor eksisterende
vektregime, som består av fødselsvekt,
200 dagers vekt og 365 dagers vekt. Det
er avsatt kr 50 000 til årets vektprogram
og det er første mann til mølla.
Oppfordringen er at vi alle bidrar til
mere vektregistrering, til det beste
for egen produksjon og for Limousin
populasjonen.

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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Ordinært årsmøte
i Norsk Limousin
Foreningen Norsk Limousin avholdt nylig ordinært årsmøte på Scandic
Hell hotell på Værnes i Trøndelag. 2017 var et særs aktivt og godt år
for limousinforeningen og det har styret fremhevet i sin beretning til
årsmøtet. Seminsalget satte ny rekord med 9401 solgte doser, hvilket
er en økning på 11 % fra året før. Det ble gjennomført nok en veldig
vellykket livdyrauksjon for 7. år på rad, LIMMO ’17 i august under
Agroteknikk på Frigården i Stjørdal. Foreningens tillitsvalgte har også
lagt ned en stor innsats med avlsarbeid både i tilknytning til Staur,
import og internt og eksternt i forhold til medlemsmassen.
Den 16. februar i år ble det avviklet ordinært årsmøte for Norsk Limousin. Det er
god kontinuitet i styrearbeidet og både
årsberetning og regnskap bar preg av
at det har vært jobbet godt i beretnings
året. Raselaget opplever gode tider med
stor interesse for å satse på limousin.
Det er god økning i viktige nøkkeltall
og den økonomiske stillingen er preget
av meget tilfredsstillende resultater og
god likviditet. NL fikk samlede inntekter på kr 869 759 i beretningsåret og
etter dekning av alle kostnadene, satt
foreningen igjen med et overskudd på
kr 102 781. Foreningens samlede eiendeler er bokført til en verdi av kr 784 705,
og kr 591 943 av dette er finansiert ved
egenkapital og resten er kortsiktig gjeld.
Dette innebærer en egenkapitalandel på
75,4%, noe styret er svært tilfreds med.
Lars Erik Megarden ble vagt til ny
styre
leder etter at sittende styreleder
Torleif Susort hadde frasagt seg gjen-

valg. Lars Henden ble gjenvalgt for to nye
år, mens styremedlemmene Eva Berger
og Ole Jonny Olden ikke var på valg.
Årsmøtet valgte inn ett nytt styremedlem
for 2 år, Arnfinn Horpestad fra Rogaland.
Til 1. varamedlem i styret ble valgt Rita
Steinvik fra Trøndelag som er ny og til
2. varamedlem i styret ble valgt Tor Erik
Ertzaas, også fra Trøndelag, som har
vært 1. varamedlem i siste valgperiode.
Etter årsmøtet spanderte Norsk
Limousin festmiddag på alle frammøtte
årsmøtedelegater og gjester. Her vanket rosende ord og æresbevisninger til
avlere av ungokser og eliteokser. Lars
Henden delte ut plakett for nytt medlem
i E+-klubben, Torbjørn Lunde fra Skjele
gård ANS.
Mange tillitsvalgte har gjort en stor og
viktig jobb i beretningsåret og utsiktene
er lysende. Stadig flere får øynene opp
for hvilken fantastisk rase limousin er. En
god del medlemmer i Norsk Limousin

Halvor Øiestad (t.v.), Lars Erik Megarden, Torleif Susort og Bjørn Aasen har hver sin rolle.

Bjørn Aasen (t.v.) gir heder og ære til Gunhild
Sæteråsen, Jan Henning Guttersrud og
Halvor Øiestad.

går med investeringsplaner. Det er stor
grunn til å vente mye positivt i årene som
kommer.
Styret har hatt konstituerende møte.
Ole Jonny Olden ble gjenvalgt som
nestleder, Eva Berger fortsetter som
annonse
a nsvarlig og overtar som
ansvarlig redaktør for LimousinNytt. Rita
Steinvik overtar ansvaret for profilartikler.
Alle tre medlemmer av Avlsutvalget er
gjenoppnevnt og kan fortsette det gode
og offensive arbeidet som har vært
drevet i en årrekke med videre satsning
på limousinrasen i Norge.
Red.

Norsk Limousin har
fått ny styreleder

Nyvalgt styreleder Lars Erik Megarden.
Foto: Per Ole Aalberg/Mediehuset OPP
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Årsmøtet i Norsk Limousin valgte ny
styreleder 16. februar i år. Lars Erik
Megarden fra Driva i Oppdal skal lede
styrearbeidet kommende år. Han har
allerede en del erfaring både fra styre
deltagelse, LimousinNytt, hjemmesida
og driften av egen virksomhet. I denne
forbindelsen har LimousinNytt hatt en
samtale med Lars Erik for å få
vite litt mer om han og hva han tenker
om limousin og framtida.

Påtroppende styreleder er ikke helt ukjent
verken med NL eller limousinmiljøet.
Mange lesere har sett han tidligere i flere
sammenhenger. Han driver eget bruk i
Oppdal kommune sammen med kone
og barn. Han har også litt hjelp av sin far
som han overtok bruket fra. I tillegg er
han entreprenør med mange kunder som
han skal stå på pinne for både sommer
og vinter.

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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Vi vil gjerne vite litt om hvilke planer Lars
Erik har med NL?
Norsk Limousin har to viktige ingredienser. Den ene er den norske limousinen,
kua, det gyldne slaktet som vi alle er så
opptatte av. Den andre er alle medlemmene i laget som har denne kugalskapen
hengende ved seg. For meg er det viktig
at vi fortsetter et langsiktig og grundig
arbeid på den norske avlen. Videre er det
like viktig at vi som medlemmer har noe
igjen for å være medlem. Hva det er for
den enkelte vil nok være forskjellig. Men
for meg er det viktig at det i laget produseres for medlemmene, og gjerne av
medlemmene.
Hvor mener du vi skal være om 10 år?
Om ti år håper jeg vi har 7 gode seminokser etter endt test på Staur (etter
ønsket utvidelse av Staur), som alle har
gode bein å stå på, men som dekker
hver sine segment i avlen hos den norske
limousin-bonden. Blant disse er to okser
ettertraktet for eksport. Medlemstallet har
økt, antall godkjente aktive avlsbesetninger er mer enn tredoblet og vi veier så
mange 200- og 365-dagers vekter at vi
får tre-stjerners sikkerhet på avlsverdiene
på samtlige ungokser.
Hva er det ved rasen du er mest tiltrukket av?
Bakenden… Det er vel å begynne i feil
ende, men jeg blir stadig vekk imponert.
Samtidig så er det hvor mye kjøtt det går
an å produsere på hver enhet med grovfór. Det er flere som har spurt meg om
jeg er i fjøset og fõrer, for det minker da
mindre hos meg enn hos naboen.
Hvilke saker mener du skal ha høyest prioritet i NL de nærmeste årene?
Nå ble det klart at prisen for norske kjøttfesæddoser øker med kr 60,- fra 1. mars
2018. At prisen blir så mye høyere for
kjøttfe enn hva den er for NRF, gjør det
vanskelig å holde like stor framgang på
seminsalget. Dette igjen gjør det vanskelig å få nok insemineringer med norske
ungokser. At det blir inseminert nok med
ungokser, og at avkommene blir veid, er
veldig viktig for vår fremgang på avl av
norsk limousin. Her må vi jobbe sammen.
Det aller viktigste framover, blir å fortsette det gode arbeidet som er gjort. Vi
skal være fokusert mot det som betyr
mest for medlemmene, med særlig vekt
på avlsarbeidet. Vi vil prioritere det som
gavner både rasen og avlerne på kort og
lang sikt.
Red.
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God salgsutvikling i
Limousin Unik Norge SA
Rapport fra ordinært årsmøte 2018
Limousin Unik Norge SA (LUN)
avholdt ordinært årsmøte
16. februar 2018 på Hotell
Scandic Hell i Stjørdal. Siste
driftsår var et svært godt år
for LUN med god salgsutvikling
og godt økonomisk resultat.
Det har styret opplyst i sin
beretning til årsmøtet.
				
av hvem skal krediteres

Den 16. februar i år holdt LUN ordinært
årsmøte på Scandic Hell, Værnes. Selskapet opplever gode tider med
stor interesse for å levere kalv unik.
Det er god økning i viktige nøkkeltall og
den økonomiske stillingen er preget av
meget tilfredsstillende resultater og god
likviditet. Av samlede inntekter på
kr 616 492 i beretningsåret, satt LUN
igjen med et driftsoverskudd på
kr 251 809. Bokført egenkapital ved
siste årsskifte var kr 1 188 270. Styret
mener det er meget tilfredsstillende og
et godt grunnlag for videre satsing.
Som ny styreleder ble valgt Sven Magne
Skadsem, mangeårig limousinavler fra

Rogaland som har fartstid fra styret
som menig styremedlem. Han overtar
etter Aud Sandnes. Med seg i styret har
han fått Espen Jellestad fra Rogaland,
Rita Steinvik fra Trøndelag og John
Jarle Gorseth fra Trøndelag som alle er
nyvalgt i år.
Tilførslene av kalv unik i 2017 økte med
373 dyr i forhold til året før. Det har
kommet til 14 nye andelseiere gjennom året, og selv om 3 har gått ut på
grunn av avvikling, representerer dette
et fint potensiale for videre vekst. Den
samlede merpris til bonde i 2017 for
kalv unik og okse unik var kr 3 463 168.
LUN vil fortsette med produsentrettede
aktiviteter for ytterligere å øke tilførslene
i 2018.
Red.

Fjøssystemer har den beste
innredningen for storfe!
I samarbeid med verdens ledende produsent av innredning til storfe,
har vi utviklet smarte løsninger som er både effektive og sikre.

Kontakt
en av våre
rådgivere!

Fjøssystem
ers port

Fjøssystemers fangfront

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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Limousinåret 2017
– en kavalkade
				
av styret og avlsutvalget

Aldri vært flere limousiner i Norge
Limousinpopulasjonen i Norge har også
økt i 2017. Livdyrmarkedet oppleves
meget godt, både for renrasede limou
siner og krysningsdyr. Det er stor
interesse for å satse både ved utvidelser
og nyetableringer.
Seminbruken øker
Seminsalget har i år vært det høyeste
noen gang. Med 9401 solgte doser er
dette en oppgang på 927 fra 2016. Salget har gått opp med 11 %. Bruk av semin har stort fokus og all økning i seminbuken, både på renrasedyr, krysningsdyr
og i melkebesetninger er meget gledelig.

Norsk Limousin stilte med 23 dyr som
ble oppstallet i eget husdyrtelt torsdagskveld/natt til fredag. Teltet ble holdt
åpent, med visning av dyr fredag, lørdag
og søndag. Auksjonsdyra ble utførlig
presentert av Kristian Heggelund og entusiastisk auksjonert av Håkon Marius
Medlemstallet øker
Kvæken. Alle dyra var av god kvalitet,
Antall registrerte betalende medlemmer alle presenterte dyr gikk under hammepr. 31.12.2017 var 297, som er en ren og ble siden fraktet ut til sine nye eiøkning på 13 fra forrige årsskifte. K
 jenner ere av Nortura.
dere folk som driver/begynner med
Det ble lagt ned en betydelig dugLimousin, eller selger livdyr til noen som nadsinnsats før, under og etter arrangeikke er medlem, så husk å tilby dere å mentet. Tilrigging og organisering i forordne medlemskap for dem. Det er viktig kant ble utført av lagets medlemmer.
for driften av foreningen at vi har mange Utarbeidelse av auksjonskatalog med
og aktive medlemmer.
beskrivelse av dyra ved Avlsutvalget og
andre tillitsvalgte. Auksjonen gikk etter
planen ned til minste detalj. Det var rolige
Høy aktivitet
Det er gledelig å konstatere at Norsk dyr, kyndige hender og fin dyreflyt. Det
Limousin også i 2017 kunne presentere ble solgt dyr for tilsammen kr 1 101 000
et solid regnskapsmessig overskudd. som gir et gjennomsnitt på kr 47 869.
Foreningen har en god likviditet gjennom Dette er kr 500 lavere enn for LIMMO '16
året, hvilket er viktig for den løpende under Agrovisjon i Stavanger. Det må
drift, og særlig når vi arrangerer Limmo- legges til at 2017-auksjonen inneholdt
auksjonene våre. Regnskapet for 2017 en høyere andel unge kviger enn i 2016.
viste et overskudd på kr 102 789, hvilket De dyra som gikk høyest i pris var avls
var høyere enn det var budsjettert med. oksen Jon PP av Steinvik fra Rita og Geir
Foreningen har kr  
591 943 i bokført Ove Steinvik, som til slutt endte på
egenkapital ved siste årsskiftet og sum 82 000 kroner med kjøper Torleif Susort.
eiendeler på kr  784 705. Egenkapital Kviga Amazing av Eide fra Ola-Jørn
andelen på 75,4 % er meget tilfreds Tilrem, endte på 84 000 kroner med kjøstillende i lys av risikonivå og virksom pere Linn Hetland og Bjørn Østebrød.
hetens art.
Dyre- og auksjonsteltet var særdeles
godt besøkt. Mange barnefamilier og
LIMMO '17
personer med eller uten tilknytning til
Livdyrauksjonen gikk av stabelen under jordbruk kom innom. Dyreteltet ble derAgrisjå, Stjørdal lørdag 26. august 2017. for en yndet møteplass for ammeku-
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552 Horn av Utgårdstrøen

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 dug
nads
arbeidet, til annonsører og sam
arbeidspartnere 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.
Seminokser
Testomgangen på Staur 2016/2017
inneholdt 21 Limousiner, derav ti kolla
og elleve FF-okser. En av oksene hadde
uønsket hornvekst, og ble slaktet. 20
okser gjennomførte fenotypetesten.
Følgende fem 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 åtte okser uttatt til
salgsokser og seks okser ble vurdert til
slakt. Ikke auksjonsgodkjente okser,
gikk først og fremst ut på grunn av dår
lige bein og klauver. Av de fem semin
oksene er det to kolla og tre 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 fem ungoksene er tappet for
semin, med godkjent seminkvalitet og er
fra desember 2017 tilgjengelige. Sam
men med Eliteoksene utgjør de et godt
tilbud med god spredning på genetikk
og egenskaper, full french som kollet.
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

72151 Ibiza P av Hovde
Foto: Morten Haga

72152 Isle ET av Øiestad

72232 Grenache

Foto: Inger Johanne Bligaard

Eliteokser 2017/18
Nytt av året er at eliteoksene skal ha
totalindeks og at denne skal være over
100.
Farmann av Dovre
NY!! Isle ET av Øiestad
Ny testomgang
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.

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.

Berger Limousin har livdyr til salgs.
Ta kontakt for en hyggelig prat.

Bjøknegeilen 40, 2666 Lora
www.bergerlimousin.no |

post@bergerlimousin.no
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NO RSK LIM
OU SIN
VELG EN
VINN ER

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.
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Styret for Norsk Limousin er godt
Lars Erik Megarden, redaktør, Bjørn
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Salg av profilartikler
Salget av profilklær har også i 2017 godt
bra. Nytt av året var ei fin piquetskjorte 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 kr 62 155.

Pioneering solutions in animal health

Aktive Avlsbesetninger
Antallet Godkjente Aktive Avlsbesetninger fortsetter å øke. Dette er en svært
positiv utvikling og uttrykk for at flere og
flere prioriterer god drift i egen besetning.
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Fra Dyregoddagene

75

Dyregoddagene
Besøksrekord med rundt 20 000 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.
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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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Produksjon av biff på prærien
Under vårt besøk i Canada fikk vi en studietur på Buffalo Plains Cattle
Company – et fremfôringsanlegg for 25 000 okser og 6000 mordyr.
Her ble det produsert biff i betydelig større skala enn vi er vant til i Norge.
For å få et overblikk og en viss innføring i omfang og driftsopplegg,
tok verten oss med på en rundtur i fremfôringsanlegget pr buss.
Vi kjørte mellom rekkene av oksebinger. Den første bingen var
syke binge, med noen syke dyr, og noen døde dyr…
av en rogalands-CoWboy

Dyrene
Oksene ble innkjøpt til markedspris etter
avvenning, ca. 6 mnd gamle. Ved innkjøp
ble de satt i en «ventebinge», for så å
gå gjennom behandlingsanlegget på
gården. Dette ble benyttet til kastrering
og avhorning for dyr hvor dette ikke var
utført tidligere. Her fikk de også sin første
av tre hormonbehandlinger, samt veiing
og antiparasittbehandling. Alle fikk så en
forebyggende antibiotikabehandling. Det
kom inn mest krysningsdyr, med hovedvekt på charolais og limousin.
Anlegget
Eiendommen vi besøkte hadde 84 000
da dyrket jord, hvorav halvparten var
selveiet og resten leid areal. Det var 22
ansatte på bruket, som ble drevet av to
brødre. Alle bingene var utendørs. Størrelsen på hver var ca. 65 x 70 m, og det
var plass til ca. 250 dyr i en slik binge.
Det var 6 % helling på arealet i alle
bingene, slik at urin og regnvann kunne
samles opp i et eget avløpssystem.

Dette ble så lagret og brukt som gjødsel.
Ved utslakting om høsten, ble bingene
«rengjort» med hjullaster, og gjødsla kjørt
bort og solgt.
Drift
Helsetilstanden til dyra ble overvåket
grundig. Det ble gjort fra hesteryggen.
En mann red rolig mellom dyrene i
bingene for å få best mulig overblikk.
Syke og skadde dyr ble tatt ut og satt i
sykebinge. Døde dyr ble fraktet bort og
brent. Norsk Protein var fraværende i
denne delen av verden.
I 2017 hadde de kun hatt 20 mm nedbør, mot 270 – 280 mm i et normalår.
Det var nesten til å få tårer i øynene av
for en vestlending som kunne oppleve
2017 med over 90 av 100 dager som
regnværsdager.
Temperaturen i denne delen av
Canada varierte fra nesten 40 varmegrader på sommeren, til over 30 kuldegrader på vinteren. Uka før vi ankom
(medio november) hadde det vært over
30 kuldegrader. Mens den uka vi var der,
varierte det fra pluss fem til minus 15.

Fôret
Fôret ble tilberedt i en «fullfôrblander».
Det besto av silo(ensilasje), halm, mais
og mineraler. Dyra ble fôret to ganger pr.
dag, i fôrkrybber som var på minimum to
sider av hver binge. Tørr halm ble lagt i
en del av bingen som liggeunderlag.
Dette ble tydelig satt pris på. Ellers var
det rikelig med frostfrie drikkekar i alle
binger.
Økonomien
Dyrene var på «feedlot»’n i underkant av
ett år. Oksene ble altså slaktet 15 – 18
mnd gamle, og veide da 350 – 400 kg.
Planen var å tjene ca. 50 – 60 Can $ per
dyr. Men teori og praksis stemmer ikke
alltid. I 2015 hadde de tapt 200 Can $
per dyr. Dette grunnet altfor høy innkjøpspris på fôringskalvene. Men så i
2016, hadde de tatt inn 100 Can $ per
dyr av dette tapet. Med så store mengder
slår det også hardt ut når tallene er røde.
Torleif Susort

Foto: Solvei Cottis Hoff, TYR
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TopBull MAX

Pelletert kraftfôr med
maxammonbygg

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

FISKÅ MØLLE
ROGALAND
Tlf. 51 74 33 00

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
ETNE
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE
TRØNDELAG
Tlf. 73 85 90 60

• 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
FLISA
Tlf. 62 95 54 44

www.fiska.no
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Flere Godkjente
Aktive Avlsbesetninger
En god utvikling fortsetter. Styret i NL er svært tilfreds med disse resultatene.
Antallet Godkjente Aktive Avlsbesetninger for Limousin i Norge har økt fra 15 i 2017 til 19 i 2018.
Bak disse tallene skjuler det seg seks nye limousinavlere som kvalifiserte seg første gang
i løpet at 2017. To av de 15 fra forrige år glapp i innspurten, derfor er netto økning fire.
Målet er at dette tallet skal øke ytterligere. Det er viktig for både avlsarbeidet i hele populasjonen
og for den enkelte avler å gjennomføre det som er nødvendig for å få denne godkjennelsen.
				
av avlsutvalget

Prioritert område
Godkjent Aktiv Avlsbesetning har i lengre tid vært et prioritert fokusområde for TYR.
Rundt siste årsskifte ble det avholdt 3 seminarer med god deltagelse for storfeavlere
som er eller har tanker om å bli Godkjent Aktiv Avlsbesetning. Det er fastsatt noen
kriterier for å nå denne statusen. Stikkordene er veiing og inseminering, særlig med
norsk semin. Det altoverskyggende motivet for dette er avl. Storfeholdere som driver
oppdrett av Limousin, er del av et avlsarbeid som gjennomføres innenfor en struktur
som er utviklet over mange år. Det viktige i avlsarbeid er å gjøre målinger for å få
kvantifisert prestasjonen til dyrene. Uten data blir det ingen mulighet for å måle om
dyrene i hver generasjon nærmer seg de avlsmessige målene som det styres mot.

Her ses alle limousinavlere som er Godkjente Aktive Avlsbesetninger i 2018:

34

Når flere slike veies både ved 0, 200 og 365
dager, kan flere bli Godkjent Aktiv Avlsbesetning.

Utgårdstrøen Limousin

Bjørn Aasen

2500 Tynset

bjorn.aasen@vekstra.no

Berger Limousin

Eva Berger

Bjøknegeilen 40 2666 Lora

e3ebj@yahoo.no

Forseth/Flatberg Limousin

Stig Olav Forseth

Flatberg 7383 Haltdalen

solforse@frisurf.no

Viersdalen Limousin

Leif Hartveit

Markaveien 319 3947 Langangen

leifhart@online.no

Hetland Limousin

Geir Hetland

Krogedalsveien 65 4308 Sandnes

geir_hetland@hotmail.com

Horpestad Limousin

Linn/Bjørn Hetland/Østebrød

Horpestadvegen 21 4341 Bryne

bjorn@obbygg.no

Holann Limousin

Hans Olav Holann

Holann gard 2500 Tynset

hansohol@hotmail.com

Hovde Kjøttfe Limousin

Kristian Hovde

Hovdev. 130 2387 Brumunddal

kristianhovde@yahoo.no

Lofthus Limousin

Karl G. Lofthus

Åbødalsveien 78 4200 Sauda

kglofthu@online.no

Mauset Limousin

Sivert Mauset

Austistua Mauset 6650 Surnadal

sivertmauset@gmail.com

Refling Limousin

Gyrd Nannestad

Stavsjøvegen 278 2335 Gaupen

gyrdn@online.no

Olden Limousin

Hege & Ole Jonny Olden

Olden 7168 Lysøysundet

oljonol@online.no

Flatmo Limousin

Aud og Martin Sandnes

Krokå 8908 Brønnøysund

a_sandnes@hotmail.com

Sletten Limousin

Lars Tomas Sletten

Kapelrud Trælnes

8920 Sømna ltsk@online.no

Helland Limousin

Nils Snekvik Helland

7206 Hellandsjøen

nils@snekvik.no

Susort Limousin

Torleif Susort

Susortvegen 295 5565 Tysværvåg

torleif.susort@kaefer.no

Dovre Limousin

Ingebrigt Vigenstad

Bergsgrenda 2662 Dovre

ingebrigt@hotmail.com

Wandsvik Limousin

Odd Wandsvik

Kvernstien 38 4640

Søgne oddwand@online.no

Øiestad Limousin

Elin og Halvor Øiestad

Rykeneveien 868 4821 Rykene

halvor@drdog.no
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Kampanje for mer veiing –
vektdugnad og vekttilskudd
Styret i Norsk Limousin og Avlsutvalget hadde sitt første styremøte dagen etter årsmøtet 16. februar 2018.
Der ble det med stor entusiasme og engasjement, besluttet at sittende styre og avlsutvalg skal vektregistrere
alle dyr i egen besetning, innenfor gjeldede vektregime. Videre ble det vedtatt at NL går inn og dekker inntil
kr 5000 ved innkjøp av vekt i 2018. Før utbetalingen av vekttilskuddet, må det dokumenteres at vekta brukes
til å registrere minimum 80 % av dyra innenfor eksisterende vektregime, som består av fødselsvekt, 200 dagers
vekt og 365 dagers vekt. Det er avsatt kr 50 000 til årets vektprogram og det er prinsippet om «førstemann
til mølla» som gjelder. Oppfordringen er at vi alle bidrar til mer vektregistrering, til det beste for egen
produksjon og for Limousin-populasjonen.
Styrets vedtak i sak 24B/18 «Stimulering til vektregistreringer» om økonomisk
støtte til anskaffelse av vekt og gjennomføring av veiing av dyra i egen besetning, har kommet som en erkjennelse
av hvor viktig dette er. Det er to hoved
årsaker til at det er viktig: 1) verdien av
sikre data om dyr i egen besetning og
2) den positive effekten på sikkerheten
i beregningene av avlsverdiene for dyra
i hele populasjonen, når veieresultatene
registreres i Storfekjøttkontrollen. Motivasjonen ligger i at du får mye bedre og

mer nøyaktig informasjon om dyra dine,
og det er verdifullt som underlag for
mange små og store beslutninger som
skal tas på besetningsnivå og individ
nivå. Det viktige i avlsarbeidet er å g
 jøre
dataregistreringer for å få kvantifisert
pre
stasjonen til dyrene. Uten data blir
det ingen mulighet for å måle om dyrene
i hver generasjon nærmer seg de avlsmessige målene som det styres mot.
Jo mer det veies, jo sikrere blir avlsverdiene vi baserer framtidige generasjoner
på. Dette gjelder både okser og kyr. Det

oppfordres generelt til mere veiing og
særlig på 200 dagers vekter. Fordi dette
er det viktigste grunnlaget for å fastslå
mødrenes melkeevne.
I kommende møte etter påske vil styret
utforme detaljene i kampanjens spille
regler og informere om dette. De ti første
medlemmene i NL som søker om midler innenfor denne ordningen vil få den
innvilget hvis de framlegger kvittering og
dokumenterer veiing i det o
 mfang som er
forutsatt.
Red.
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Fertilitet
				
oversatt av halvor a. øiestad,
avlsutvalget

I ammekuproduksjonen er fertilitet en
meget viktig egenskap, men det er dessverre ingen enkel eller effektive måte for
å kvantifisere egenskapen på den enkelte
gård.
Det er mange årsaker for om et hunndyr
blir drektig eller ikke, og kalvingsintervallet
er ikke presist nok til å måle fertiliteten.
Man kan ha et optimalt kalvingsintervall
med godt fôr og godt røkt og det vil dermed være vanskelig å måle den genetiske
effekten mellom gårdene.

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

I Maternal Global Index (IQM) inngår
og vektes følgende egenskaper:
•  Fertilitet: 40%
•  Melk: 25%
•  Utvikling og morfologi ved
18 mnd alder: 20%
•  Kalvingsevne: 15%
Selv om fertilitet har lav arvbarhet, differensieres søskengrupper etter et strikt
og absolutt regime på test stasjonen
Mossours som følger:
1.  
Alle kvigene insemineres over en
10 ukers periode når de er 15 – 16 mnd
gamle.
2.  
All inseminering er gjort på 
naturlig
brunst. To faste personer sjekker
brunst tre ganger daglig.
3.  Det benyttes kun to okser for inseminering, for tiden Hauteclair og Tougrand.
Hver okse benyttes i minst 15 år. Når
det er tomt på sædlagerer for en okse
er det National Breeding Institute som
velger ny okse og påser at det er nok

sæd for minst en ny 15 års periode. Det
kan kun endres en okse av gangen.
Innad i hver søskengruppe insemineres
pr nå 50 % med Hauteclair og 50 %
med Tougrand.
4.  Det er kun tre faste seminteknikerene
som inseminerer i perioden.
5.  Alle andre faktorer er like: Tidsperioden,
fôret, lys, tid på året etc.
Dette regimet håndteres strikt og uendret
og vil kunne vise forskjeller i fertilitet mellom søskengruppene. Under slike omstendigheter vil det kunne komme frem
store forskjeller mellom søskengruppene,
en gruppe kan ha en andel drektighet på
53 %, men en annen gruppe kan ha 93 %.
Årlig forkastes to testkandidater
grunnet for lav genetisk fertilitet.
Det er mulig at vi om noen år har en
genetisk test for fertilitet, men enn så
lenge fortsettes det å samle inn observasjoner på teststasjonen Mossours.

DRØV
til storfe i vekst

www.norgesfor.no

har ordet

Pierre Roy

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.

Stafetten

Limousin

I denne spalten skriver en limousinavler 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 limousinavler til å gi sitt
bidrag til neste utgivelse.

Stafettpinnen: Takk for utfordringen fra Eva Berger

Senskader av en snart 25 år
lang reise med Limousinrasen
Hei, jeg heter Håvard Nørstegård. Jeg driver en gård på Lesja med god
hjelp av samboer Ingunn Nicolaysen og barna Marlene, Henrik og Christian.
I tillegg jobber jeg 100 % og Ingunn 60 % utenfor gården.
I det Herrens år 1994 så jeg en reportasje
i Norsk landbruk om Limousin-rasen.
Bildene av de vakre kuene var en fryd for
øyet, så velproporsjonerte og flotte kudamer hadde jeg aldri sett før.
Resultatet ble at vi kjøpte inn to rene
hunndyr og en okse. Vi hadde da allerede en ammekubesetning med diverse
krysninger i tillegg til melkeproduksjon.
Oksen ble umiddelbart satt i arbeid for

å forskjønne det vi hadde. Nå hadde vi
funnet malen for hvordan vi ønsket at
besetningen skulle se ut og det ble etter
hvert kjøpt inn flere renrasede Limousiner
fra velrennomerte avlere.
Fra første stund har vi vært fornøyd
med rasevalget, dette til tross for at det
ble advart mot vanskelig lynne. Må vel
innrømme at vi har opplevd litt ymse,
men min påstand er at det finnes ikke

Bedre helse med Pluss Ammeku
Allsidig mineral- og vitamintilskudd til ammeku.
Pluss Ammeku sikrer god helse, fruktbarhet og tilvekst.
Pluss Ammeku får du kjøpt i butikkene våre.

www.fkra.no • www.felleskjopet.no

Pluss_Bedre helse med Ammeku_A5_2016_FKRA.indd 1

21.03.2016 09:08:14
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Best in Show: Unique
av Nørstegaard, vist av
Marlene Nørstegaard.

noe mer tillitsfullt og trivelig enn en tillitsfull Limousin, og de har vi mange av.
De første årene var vi aktive på utstillingsfronten og fast innslag på Stiklestad
og Agrisjå. Et høydepunkt var da kvigen
Unique av Nørstegård ble Best in Show
i 2002. Hun ble mønstret av vår datter
Marlene på sju år. Jenta veide 27 kg og
kviga veide 272 kg. Noen kritiske røster
mente det var på grensen til omsorgs
svikt å utsette barnet sitt for slik risiko.
Vi har forsøkt å benytte semin i størst
mulig grad med blandet hell i perioder.
Men vi var vel en av de første Aktive Avlsbestningene med Limousin, noe vi ikke
er på nåværende tidspunkt, men det er
et mål å bli det igjen. Et nytt høydepunkt
var det da Anfield av Nørstegård ble uttatt til semin og senere ble Eliteokse.
Vi sluttet med melkeproduksjon i
2007. Vi gjorde da om melkekufjøset
til liggebåsfjøs og hadde i tillegg halve
besetningen utendørs i et kaldtfjøs. I
2011 flyttet vi omsider inn i nytt amme
kufjøs, og fikk med det plass til alle dyrene
innendørs. Det har gjort det lettere å
satse mere på avl og på semin. Ingunn
tok for tre år siden eierinsemineringskurs
slik at det er enklere for oss å få inseminert. Hennes første inseminering ble
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et lykketreff og resulterte i seminoksen
Kilroy av Nørstegård.
Det å bruke semin og få dyr med god
genetikk er en viktig drivkraft for oss. Det
å velge ut okser som passer til de respektive kuene skaper engasjement i hjemmet. Det å få med okser på fenotypetest
på Staur gir spenning i hverdagen. Også
det å kunne selge gode og trivelige livdyr
er positivt i hverdagen.
Det å se avlsfremgang og at besetningen i dag består av hovedsakelig flotte
og velproporsjonerte Limousindamer sier
meg at det har vært en hyggelig og vellykket reise.
Det sies at dyrene blir som eierne,
men når det gjelder Limousin så er de så
vakre at jeg egentlig mistenker at det er
eierne som ønsker å bli som dyrene.
Besetningen består i dag av 40 mordyr som i stor grad er renrasede. Vi har
et mål om å benytte utmarksbeite, men
per i dag benyttes ca. 200 daa av totalt
500 daa til beite.
Hovedtanker som ligger
til grunn for driften:
Vi bruker ikke kraftfor til kuene annet enn
som lokkemiddel, men er påpasselige
med saltstein og mineraltilskudd. Vi har

kalvinger i egne kalvingsbinger og forventer at de ordner opp på egenhånd
slik det er tenkt fra naturens side. Vi satser på godt grovfor, finsnittet tidlig slått i
plansilo, og bruker maks tre kilo kraftfor/
dag til fremforing av okser. Leverer noen
til Kalv Unik og noen fores frem til ca.
350 kg. Vi benytter hovedsakelig sæd
av kollete okser for å slippe avhorning.
Alle dyr har egen liggebås og egen spiseplass, ikke spesielt god plassutnytting,
men renslige dyr på godt liggeunderlag
og god dyrevelferd.
Når dette fungerer som det skal, er
det ingenting som kan måle seg med en
Limousin, verken trivselsmessig eller økonomisk, tror vi.
Til slutt vil jeg rette en takk til alle de
fantastiske folkene, kjente og ukjente,
som har gjort/gjør en kjempeinnsats for
Limousinrasen og for annerkjennelse av
ammekua som driftsform generelt. Det er
mange flinke og fremoverlente folk som
burde hatt sentrale posisjoner i landbrukets mange organisasjoner for økt vitalitet og vidsyn.
Det er fortsatt kamper igjen å kjempe
og stort behov for folkeopplysning, det
kommer tydelig frem når en leser Trine
Vaag’s, styreleder i Nortura, sitt svar til
Leif Helge Kongshaug.
Så blir det spennende å se om Norges Bondelag kommer til å forhandle bort
halvparten av tillegget Staten foreslår til
ammekua i år også.
Til slutt vil jeg utfordre en pioneer på
Limousinrasen i nabodalføret, Reidar
Vestad, til å fortelle om sin besetning, og
til å ta Limousinstafetten videre.
Mvh Håvard

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:
Rita Steinvik, Fløanvegen 233, 7510 Skatval
Tlf. 995 25 848, epost: ritasf@online.no

Hel dress

800,Kun jakke kr 600,
Kun bukse kr 450,

Vindjakke

500,-

Pin

Krus

100,-

50,-

Piquet skjorte

200,-

Topplue

150,Caps

Nøkkelring

60,-

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

LimousinNytt

1|2018

39

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

