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av: lars erik megarden
styreleder i norsk limousin

Sommeren er på hell og høstfargene
har inntatt det meste av utmarka i
landet. Dyrene har kommet ned fra
fjellet og er enten satt inn eller på innmarksbeite. Det er tiden for å gjøre opp
status på hvilke dyr som skal få plass i
fjøset gjennom vinteren og hvilke som
skal til slakt. Litt spesielt for året er den
tørre sommeren over hele Nord-
Europa og da fôrsituasjonen. Alle rådgivere reiser nå rundt til fjord og fjell og
veileder den enkelte om hvordan en
skal bevare flest mulig dyr på bås
gjennom vinteren. Og det trengs for å
kunne dekke markedet med norsk kjøtt
neste år. Men nå har en god tredjeslått
berget mye avling og ut i fra det en
hører fra kolleger og slakteriene kan en
driste seg til å si at «fôrkrisa» er avblåst. I hvertfall hvis en tar med den
enorme dugnadsjobben som nå er
gjort i Trøndelag for å berge halm. Når
en kjører mot Trondheim og ser alle de
hvite fjellene med halmballer som ligger
langs E6 er det lov å spørre seg hvordan en skal klare å fôre opp alle med
den halmen. Hadde en spredt alle
halmballene rundt det ganske land i
normal fordeling blir det nok allikevel
lite i volum.
Med tilstrekkelig mengde fôr er det
også håp for den videre limousin-
populasjonen. En periode i sommer var
jeg litt engstelig for at en stor del av
den norske mordyrstammen av gode
limousindyr ville bli slaktet. Vi i styret
diskuterte om vi skulle opprette et
register for de som måtte slakte gode
mordyr slik at de som hadde fôr og
dårligere dyr kunne kjøpe disse. Dette
for å beholde avlsframgangen på
Norsk Limousin i Norge. Selv om etterspørselen etter livdyr fra de største
produsentene har stoppet opp gjennom sommeren, ser det da ut til at det
ikke blir den store nedslaktingen som
var spådommen. Også vår avgåtte

landbruksminister Jon Georg Dale skal
ha en takk for å hindre nedslakting.
Den dagen han gikk av fikk han på
plass en støtteordning som gjaldt for
de som var rammet av tørken, men
som også var lik for de som brukte tid
og energi på vanning og fikk berget
fôr. Selv om ikke ordningen dekker
hele landet, er det en god og rettferdig
ordning for de områdene som er
hardest rammet.
Men får vi nok betalt for de dyra som
likevel havner på slakteriet? Det er flere
medlemmer i foreninga som har tatt
kontakt og stiller spørsmål om limousin
blir hardt straffet for sin gode slakteprosent. Dyr som er veid levende timer
før slaktebilen har ankommet, er så
sammenlignet med resultatet fra slakteriet. Der viser det seg at dyr med høy
slakteprosent blir likt klassifisert som
dyr med lav slakteprosent. Et slakt
med 63 % ble likt klassifisert som et på
56%. Det slaktet på 63% gir 7 kg mere
kjøtt pr 100 kg levende vekt. Et slakt
på 500 kg levende har da 35 kg mere
kjøtt til en verdi av kr 80 pr kg. Høy
slakteprosent er noe som kjennetegner
limousin. Slik det kan se ut i dag er det
da slakteriene som tjener på å slakte
limousin. Ikke bonden.
Styret er opptatt av framgang i den
norske limousinavlen og da ved å rekruttere gode mordyr. Å slakte gode
mordyr vil derfor være ugunstig. Vi
henstiller til at de som har gode mordyr
informerer om dette ved innmelding til
slakteriene. Der kan de som da ønsker
ny genetikk henvende seg slik at vi
sammen bygger Norsk Limousin
videre. Vi forsetter også innsamling av
data for å se på forholdet mellom
levendevekt og slakteoppgjør. Det er
det vi skal leve av, og slakteprosenten
er en av de faktorene som gjør
Limousin til en vinner.

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no
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Medlemsblad
Utgiver: Norsk Limousin
Ansvarlig redaktør og annonser
Tor-Erik Ertzaas, mobil: 90 67 10 22,
tor.erik.ertzaas@ntebb.no

Mange har ventet på ny utgave av LimousinNytt, og nå er det endelig
på plass. Med mange gode kolleger rundt i miljøet har det nå lyktes å
få til et nytt blad.

Opplag: 600
Utgivelser: 4 nummer per år

v/styret

Abonnement: Kr 400 per år

I løpet av våren har styret endret sammensetning. Ole Johnny Olden og Eva
Berger har begge trekt seg fra sine verv
i styret. Dermed har både første og
andre vara fått fast plass i styret til Norsk
Limousin. Det nye styret består av Lars
Erik Megarden som leder. Rita Steinvik
var første vara og er nå blitt nestleder.
Arnfinn Horpestad fortsetter som medlemskontakt. Lars Henden holder medlemmene aktive på sosiale media, mens
Tor-Erik Ertzaas rykket opp fra andre
vara og skal være den som trykker
LimousinNytt i fast format. Første vara er
da Tor Gaarder som tidligere var tredje
vara. Det er ingen endring i avlsutvalget
som fortsetter med Kristian Hovde som
leder sammen med Bjørn Aasen og
Halvor Øiestad.
Videre har Asmund Wandsvik sagt
opp sin stilling som daglig leder. Asmund jobbet mye med Limousin Nytt, og
det har tatt tid for styret og ta opp igjen
arbeidet med bladet. Styret har ingen
konkrete planer om å erstatte Asmund
på nåværende tidspunkt.

Annnonseansvarlig:
Rita Steinvik, mobil: 995 25 848,
ritasf@online.no
Annonseformater:
Dobbeltside
1/1
1/2 stående
1/2 liggende
1/4 liggende
1/8
Forside: logoexpo

390 x 257
180 x 257
85 x 257
180 x 125
180 x 60
85 x 60
2 x 70 x 20

Se mer på agroteknikk.no

Landbrukets største fagmesse
på Lillestrøm 8. – 11. november.
Søndag 11. november går
livdyrauksjonen av stabelen.

OktanOslo.no

Nytt fra styret

Vektregistrering
Under TYR sin ledersamling i Førde, ble
vi informert om arbeidet med å starte
Genomisk Seleksjon (GS) av kjøttfe i
Norge. Tyr har utlyst ei stilling for å ha
en som skal jobbe med GS i Norsk
avlsarbeid, og håper å ha en på plass i
stillingen før jan-19. For at vi skal kunne
ha nytte av den verdien GS vil komme til
å ha, må vi fokusere på veiing og regi
streringer. Dette vil nok ta litt tid. Ny og
gammel teknologi må samkjøres for at vi
skal kunne finne ut hvilke gener som gir
ønska egenskaper. For å kunne bygge
denne kompetanse på gener må vi ha
materialer til å bygge det av. Ei melkeku
får sin profil gjennom gjentatte melke
prøver, mengder med produksjonsdata
fra melkeanlegg og robot samt helsedata fra dyrlegen. Ei limousinku derimot,
ser kanskje dyrlegen bare en gang i sitt
liv, og det er ved avhorning. Derfor må
vi bygge den profilen for dyret gjennom

registreringer. Slaktedata går nå direkte
inn som et grunnlag. Men de tallene sier
så lite når vi ikke vet hva utgangspunktet
var. Som fødselsvekt, 200-dagersvekt,
365- dagers vekt og vekta før dyret ble
kjørt inn til slakt. Men i tillegg til vektene
er også helseopplysninger viktige. Feil på
klauver, børframfall og andre helseopplysninger er like viktige for å danne et GS
bilde av individet.
Skal vi ha noe igjen for å starte med
GS må det registreres mer data. Og
de viktigste dataene hos ei ammeku
kommer fra vekta. Skal vi fortsette å
ha nasjonal avl på Norsk Limousin, må
antall vektregistreringer økes, selv om vi
fortsetter med dagens avlsverdi.
Endring i beregning av avlsverdier
Dataen fra kukontrollen vil ikke lenger være en del av datagrunnlaget for
beregningene av våre dyr. For de fleste
dyr vil det ikke ha noen endring på avls
verdiene utover den normale variasjonen
som vi bruker å ha fra gang til gang. Men
noen få dyr vil ha et til dels stort hopp i
sin avlsverdi for fødselsforløp ku, enten
oppover eller nedover. Og noen okser
som har hatt noe fødselsproblemer på
NRF og lite i sin egen rase vil få en bedre
avlsverdi nå når vi kun bruker egen rase
som grunnlag for tallene.

Medlemsmøter
Styret bestemte i vår at vi skal gjennomføre medlemsmøter rundt om i
landet. Det var planlagt å gjøre dette
etter Agroteknikk og fram til årsmøtet.
Disse 
møtene var tenkt å inneholde
foredrag på foring og avl. Nå har hele
sommeren dreid seg om foring, og vi
spør oss om det er riktig tidspunkt og
gjennomføre slike møter på. Det er selvsagt viktigere enn noen gang og treffes
for å drøfte eventuelle utfordringer den
enkelte produsent skulle ha. Men er det
slik at de fleste er lei alt snakket om fôr
og fôring slik at det ikke blir oppmøte på
samlingene våre. Vi ønsker veldig gjerne
tilbakemelding på akkurat dette og ser
fram til å høre hva dere synes om planen.
Ta kontakt under Agroteknikk eller send
oss en mail.
Jubileum
Norsk Limousin forening er 25 år i 2018.
Medlemmer har kontaktet oss og gitt
innspill på en jubileumsmarkering. Styret ønsker å sette sammen en egen komite som kan jobbe fram dette. Er det
noen som føler for å bidra til at dette blir
gjennomført ønsker vi veldig gjerne å
høre fra dere. Styret sitt forslag er å ta
markeringen sammen med kommende
årsmøte.

Junior sønn. Foto: Bjørn Aasen
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Staurkandidatene av
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Nirvana av Nørstegård
Far: Haribo
Morfar: Hertug av Dovre
Genstatus: O.
Fødselsvekt: 37 kg
Startvekt: 331

6

Nakamura av Refling
Far: Ibiza P av Hovde
Morfar: Hom Run P ET av Hovde
Genstatus: O.
Fødselsvekt: 41 kg
Startvekt: 341

Nathaniel av Utgårdstrøen
Far: Gengiskhan.
Morfar: Tricot
Genstatus: FF
Fødselsvekt: 32 kg
Startvekt: 357

Norris av Viersdalen
Far: Frascati
Morfar: Azurri
Genstatus: FF.
Fødselsvekt: 42 kg
Startvekt: 328

Nöel av Øiestad
Far: Frascati.
Morfar: Arial
Genstatus: FF
Fødselsvekt: 43 kg
Startvekt: 297

Nestor P av Utgårdstrøen
Far: Jensius PP
Morfar: Mateo av Utgårdstrøen
Genstatus: O.
Fødselsvekt: 41 kg
Startvekt: 350

Nesquick av Søstuen
Far: Fumaroli.
Morfar: Anecdote
Genstatus: FF
Fødselsvekt: 43 kg
Startvekt: 363

Nusse av Dovre
Far: Ibiza P av Hovde
Morfar: EvenTyr av Dovre
Genstatus: O.
Fødselsvekt: 27 kg
Startvekt: 345

New Year P av Utgårdstrøen
Far: Jensius PP.
Morfar: Index
Genstatus: O
Fødselsvekt: 40 kg
Startvekt: 361

LimousinNytt
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Nice av Øiestad
Far: Frascati.
Morfar: Aramis MN
Genstatus: FF
Fødselsvekt: 45 kg
Startvekt: 321

Napoleon av Berger
Far: Excel
Morfar: () av Værne Kloster
Genstatus: FF.
Fødselsvekt: 44 kg
Startvekt: 372

Nugatti av Søstuen
Far: Felix MN.
Morfar: Cameos
Genstatus: FF
Fødselsvekt: 42 kg
Startvekt: 349

Nestor av Austbø
Far: Fumaroli
Morfar: Veteran
Genstatus: FF.
Fødselsvekt: 38 kg
Startvekt: 369

Nipel av Hovde
Far: Jensuis PP
Morfar: Charmant av Dovre
Genstatus: O.
Fødselsvekt: 40 kg
Startvekt: 341

Normann PP av Gautestad
Far: Posthaven P Zansibar
Morfar: Bakkens Polled Gigolo
Genstatus: O
Fødselsvekt: 45 kg

Nimes av Øiestad
Far: Frascati.
Morfar: Usted
Genstatus: FF
Fødselsvekt: 39 kg

Newton av Susort
Far: Posthaven P Zansibar
Morfar: Bastian av Schjøll
Genstatus: O
Fødselsvekt: 41 kg

Numaroli av Utgårdstrøen
Far: Fumaroli.
Morfar: () av Værne Kloster
Genstatus: FF
Fødselsvekt: 45 kg

Nawab PP av Søstuen
Far: Posthanev P Zansibar
Morfar: CN Mateo P
Genstatus: O. Fødselsvekt: 40 kg

Neymar av Veiseteigen
Far: Jensuis PP
Morfar: Colin av Schjøll
Genstatus: O
Fødselsvekt: 44 kg
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Festdag med nytt
fjøs i Sandnes
Bygda badet i solskinn og viste seg fra sin beste side da godt over 150 fremmøtte
kom for å se på ny-fjøset til Andreas (34) og Maiken (35) Aarsvold.
tekst og foto limousin unik v/aud

Sandnes

Limousin er fortsatt i vinden på Jæren,
og optimismen blant bøndene er stor.
Hos familien Aarsvold har det blitt satset
stort for å kunne drive med den gyldne
rase.
De som kom fikk se et toppmoderne
og velfungerende fjøs som kan huse 62
mordyr med fullt påsett. Paret bestemte
seg tidlig for å satse på limousin, og i
hovedsak FF. De har lagt stor vekt på
dyrevelferd og godt arbeidsmiljø. Det var
mange store og små som tok turen inn i
fjøset og de fikk se rolige dyr som koste
seg i glansen fra de som var til stedet.
Andreas og Maiken startet opp med
limousin i 2018, og her kan jeg love dere
at det har det gått fort i svingene. De
kom flyttende til Andreas sin hjemgård i
desember 2017, da med egg som var
eneste produksjon på gården.
De bestemte seg fort for å bygge
og i sommer var både ammeku-fjøset
og redskapshuset på 20x70 meter ferdig. Redskapshuset har verksted og
vaskehall for Andreas er, i tillegg til å
ha hoved
ansvaret for ammeku-fjøset,

Livdyrsjef Siv Undem og grillsjef
Roy Skårland i full vigør.

Andreas og Maiken Aarsvold forran fødebingeavdelingen

mekaniker og driver som entreprenør.
Begge to jobber hjemme på gården og
har hver sine ansvarsområder. Maiken

har ansvaret for egg-produksjonen med
7500 høner, hjelper til i ammeku-fjøset
og jobber på kontoret til Andreas.

Vi er med på
limousinlaget!
Er du?
•
•
•
•
•

Spesialist på slakting
Konkurransedyktige priser
Kjøp og salg av livdyr
Effektiv dyretransport
Samarbeider med Limousin
Unik Norge

Ekteparet satser på å bli aktiv avls
besetning, selge livdyr og ha leveranser
til Limousin unik.
Gjestene fikk servert god mat av grillsjef Roy Skårland fra Fatland. Han fikk
hjelp av sine assistenter livdyrsjef Siv
Undem og rådgiver Odd Ingebret Paulsen. De vartet opp med marinert limousinbiff, perfekt grillet burger, diverse
pølser og godt tilbehør. Maten falt tydeligvis i god smak for køen foran grillen
var til tider ganske lang. Limousin unik
var representert med stand og ga ut
brosjyrer, limousin-nytt og serverte kaffe.
Som avslutning på dagen fikk paret
gratulasjoner og gaver fra Fatland,
Limousin Unik og Vigrestad bygg som
var hovedentreprenør for begge ny-bygg.

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

Midt-Norge Slakteri AS Tlf. 74 08 37 00 www. norsk-slakt.no
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Lyst og trivelig fjøs, du kan se overbygget med kontor og stue som gir fin utsikt i fjøset.

Spaavdelingen.

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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Auksjonsdyrene Limmo ’18
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Det vil også være mulig å registrere seg
ved TYR sin stand fram til 1 time før auksjonen starter. Vi gleder oss og ser fram
til å treffe deg på Lillestrøm .

80

teltet. I år vil det være TYR som tar seg av
sekretariatet under auksjonen. Dermed
er det nå åpnet for forhåndspåmelding
på nettsiden til TYR.no Gå inn der og finn
påmeldingsskjema under nyhetssakene.

85

Samtlige auksjonsdyr vil stå i husdyrteltet
bak Agroscenen i teltet mellom hall B og
C fra fredag til søndag for besiktigelse.
Norsk Limousin vil også være tilstede på
stand ved Agroscenen og inne i husdyr-

0

Norsk Limousin har gleden av å ønske alle velkommen til Limmo´18 under årets landbruksmesse Agroteknikk
2018 på Lillestrøm. Auksjonen går av stabelen søndag 11. november kl 11.00.
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Velg et komplett fjøs fra Fjøssystemer!
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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
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bygg@fjossystemer.no
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KATALOG NR 5
0957 Femme av Eide
fra Ola Jørn Tilrem
Femme av Eide er ei ung full french
ku. Faren er Et High-Five av Eide, en
embryoskyllling fra Frankrike på toppkua
Barriere, kombinert med Ideal 19. HighFive er for øvrig far til seminoksen King
Kong av Hovde og har sterke egenskaper som lettkalver, kombinert med mye
muskel. Noe som også går igjen hos farfar, avlsmatadoren Ideal 19. I farlinjen ligger også anerkjente franske okser som
Objat og Teddy. Morfar britiske Goldies
Terence, har også franske gener på begge
sider. Han har middels fødsels indeks og
sterk produksjonsindeks i Norge. Hans tall
fra England og Irland, dokumenterer en
meget sterk indeksrekke, med gode tall på
fødsel, produksjon og ikke minst melkeevne i døtre. Femme av Eide består av lag
på lag med anerkjent topp genetikk. Dette
toppes med registrert drektighet med den
franske toppoksen Sympa, med forventet
kalving 10.03.19.
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God planlegging er avgjørende både for produksjonsflyt, kvalitet
og økonomisk resultat. Derfor må et fjøs alltid bygges innenfra.
Våre dyktige folk vet hvordan de beste fjøsene innredes og bygges.

KATALOG NR 3
1637 Maximilian ET av Refling
fra Gyrd Nannestad
En FF embryo okse på 1,5 år. Far er Comte
og morfar er Vent D`OC. Dette er genetikk
som er ubeslektet i Norge med gode linjer
for tilvekst og moregenskaper. Comte har
selv fått 108 i indeks for tilvekst i Frankrike,
97 for fødsel og 102 for melk. Maximilian
er meget flott okse som fikk en veldig god
kåring når han var 12 måneder. Med 90
poeng på kropp, 89 på muskel og 82 på
bein ble det en sterk 8 i helhetskarakter.

Pla

KATALOG NR 4
1478 Hvamsa av Hvam
fra Lars Henden
Hvamsa av Hvam er ei kollet ku på 6 år
etter Tyske Mateo og Franske Viking til
morfar. Hvamsa har produsert 5 kalver
på 5 insemineringer og er nå drektig med
kalv nr 6, og skal kalve i April med den
franske homozygote kollet oksen Jenseius
PP. Hvamsa er mor til kviga som ble solgt
for 110000 kr under Agroteknik 2015, og
i Stavanger i 2016 ble det også solgt ei
datter etter henne til 67000 kr. Hvamsa er
ei meget flott ku med en god indeksrekke
og hun har hele 112 i total indeks.

KATALOG NR 2
Individ nr. 1214 fra Gunhild Sæteråsen
og Jan Henning Guttersrud
1214 Demona av Søstuen, er ei full french
kvige på 14 måneder. Faren er franske
Damona. Franske og norske tall for
Damona dokumenterer sterke egenskaper
som lettkalver. Franske tall viser også at
det er mye melk i døtrene. Farfar Neuf er en
god allrounder og har hele 18 800 avkom
registrert i den franske storfekjøttkontrollen.
Morfar er den franske toppoksen Cameos
(med Remix og Mas Du Clo bakenfor),
med franske tall som dokumenterer hele
130 i avvenningsindeks (ISEVR) og hele
133 i samlet indeks (IVMAT). Norske tall
for Cameos viser sterk produksjon og det
forventes at moregenskaps indekser blir
høye, når det blir nok registreringer på
hans døtre i Norge. Det oppgis at Demona
består av 8 generasjoner med semin genetikk, så her er muligheten til å kjøpe ei topp
full french kvige.

04

20

24

KATALOG NR 1
0492 Lille av Sletten
fra Lars Tomas Sletten Kapelrud
Lille av Sletten drektig FF kvige. Den
Danske toppoksen Engkjær Get It er far,
han har i Danmark hele 121 i samlet indeks,
124 på tilvekst, 111 på melk og 119 på
muskel. Franske Armoric er morfar til kviga
og Usted er mormorsfar. Genetikken tilsier
meget gode produksjon og moregenskaper. Hun har forventet kalving 22.12.18,
med første prioritets oksen Gagneur, som
har veldig sterke franske tall for fødsel 113
og muskel 130. Potensiell Staur kandidat.
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De beste fjøsene
bygges innenfra!
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Auksjonsdyrene Limmo’18

KATALOG NR 6
1226 Rima
fra Mattis Hammervoll Bjørsvik
Rima er ei årsgammel kollet kvige. Faren
 ubben av
er den kjente norske eliteoksen G
Hvam. Gubben av Hvam er kjent som en
meget sikker lettkalver, med meget gode
bein, med litt under middels avlsverdier
på produksjon og moregenskaper. Farfar
er den godt kjente eliteoksen Dentatus av
Dovre, som står godt i avlsverdier på både
fødselsindeks og morindeks. Morfar er full
french gårdsoksen Ingulf av Rendum som
også har en god fødselsindeks. Morfarsfar er Garmin ET av Rendum. Eier oppgir
at kviga er svært tillitsfull og godlynt, med
gode bein og klauver. Dette er ei hetrozygot kolla kvige, med flere ledd med norsk
genetikk, med sterke avslverdier som lettkalver.

KATALOG NR 7
0916 Lavida av Steinvik
fra Rita Stenvik
Lavida av Steinvik er ei drektig FF kvige.
Far er Franske Dixdeder som har veldig gode tall fra Frankrike på fødsel 106,
muskel 109 og moregenskaper 114. Morfar er Franske Anecdote som har meget
gode tall for moregenskaper, fødsel og
produksjon.Lavida er ei meget spennende
kvige drektig med produksjon og moregenskap oksen Cameos. Forventet kalving
29.06.2019.

KATALOG NR 9
0457 Kornelia av Sletten
fra Lars Tomas Sletten Kapelrud
Kornelia av Sletten er ei FF ku som har
hatt en kalv tidligere. Far er en sønn etter
Tango, mens morfar er sønn etter Thetis.
Begge scorer meget bra på kjøtt og
moregenskaper, noe som gjenspeiler seg
i kua sin morindeks på hele 114. Kua er
drektig med Hamac og forventet kalving
20.01.2019. Hamac har jevnt over meget
gode indekser, Positiv på tilvekst, muskel
og veldig god på døtres kalvingsevne (116).
Positiv indeks på bein/klauver og lynne har
han også. Potensiell Staur kandidat.

KATALOG NR 10
Individ nr. 1205 fra Gunhild Sæteråsen
og Jan Henning Guttersrud
1205 Favita av Søstuen, er ei full french
kvige på 20 måneder. Faren er franske
Favars, som er kjent i Frankrike for sterke
produksjons egenskaper, kombinert med
sikre lettkalverindekser. Det er også godt
med melk i linjene, både i Favars og i farfar
Charmeur. Morfar er full french gårdsoksen
Egon av Schjøll, som har sterke norske tall
på produksjon og moregenskaper. Morfarsfar er toppoksen Remix. Moregenskapsoksen Malibu er også i morfarlinjen.
Kviga er drektig med franske Hagard MN.
Hagard MN er ny og ubeslektet genetikk i
Norge. Foreløpige tall fra Frankrike viser en
lettkalver som er god på produksjon, har
gode bein og supert lynne. Avkom etter
Hagard MN er prioritert på Staur neste år.
Forventet kalvingsdato 17.03.19.

KATALOG NR 8
Individ nr. 1239 fra Gunhild Sæteråsen
og Jan Henning Guttersrud
Kollet ungkvige på 7 mnd. Både mor og
far er kollet, slik at det er en sjanse for at
kviga er homozygot kollet. Kollet test er
bestilt, men ikke ferdig testet. Faren er
den franske seminoksen Jensuis PP med
Gunadark PO, Remix og Cyan PO bakenfor. Jensuis PP har fått en fin fødselsindeks
i Norge. Franske tall dokumenterer sterke
120 i avvenningsindeks (ISEVR) og hele
117 i samlet indeks (IVMAT). Morfar er
den kjente norske eliteoksen Gubben av
Hvam. Gubben av Hvam er kjent som en
meget sikker lettkalver, med meget gode
bein, med litt under middels avlsverdier på
produksjon og moregenskaper. Morfarfar
er den godt kjente eliteoksen Dentatus av
Dovre, som står godt i avlsverdier på både
fødselsindeks og morindeks.

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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Stafetten

Limousin

I denne spalten skriver en limousin-avler om seg sjølv,
gården, drifta og hva han/hun er opptatt av. Innlegget
inneholder normalt 300 til 400 ord og kombineres med
1 – 2 bilder, som skribenten selv velger. Forfatteren som
skriver er utfordret av foregående innsender og avslutter
sitt innlegg med å utfordre en ny limousin-avler til å gi sitt
bidrag til neste utgivelse.

Limousin øvst i Gudbrandsdalen
Eg heiter Reidar Vestad og eg driv med ammeku på garden Enersvold i Lom.
Her var det rein mjølkeproduksjon fram
til 2006, da inseminerte vi mange av
kyrne med kjøttfe. Valget av rase var
kanskje litt tilfeldig, men lette kalvinger,
god slakteklasse og meget fine dyr var
nok grunnen til at det ble den gyldne
rase. Mange av mine dyr er oppkryssa
fra NRF/ Melkesimmental. Det vart også
innkjøpt FF kviger og kukalver. Var heldig
og fikk kjøpt meget bra dyr, som eg fortsatt har att mange av enda.
Kalvinga foregår stort sett i mars og april.
Kyrne kalva stort sett inne og blir sleppt
ut med kalven etter nokre få dagar, der
dei har tilgang på tak over hodet og
kalvegjømme. Alle dyr unntatt fjorårs
oksar blir sendt til sætra som ligg midt
i Jotunheimen, på 1130 moh, så tidleg
som mogleg om sommaren, vanlegvis
litt ut i juni. Der går dei fyrst på inngjerda
beiter med okse ei tid for å sikre at flest
mogleg er med kalv, før dei blir sleppte
på utmarksbeite for resten av sommeren. Det vert mange fine turar til fjells for å
sjå etter flokken, dette er noko av det finaste arbeidet eg som gardbrukar har og
eg trur ikkje at det finst betre rekreasjon
og avkobling enn desse turane.

Ein annan grunn er at eg synes at ein
produksjon som ammeku bør nytte dette
Flokkinstinktet som limousin har er fint der det er moglegheiter for det, er at det
når ein har dei på utmarksbeite,og det er bra dyrevelferd og gjev eit flott syn av
er eit mektig syn når 130 dyr går i ein næringa utad. Alle oksekalvar blir fora
flokk eller på ei rekke. Dyra går normalt opp til slakt og levert neste sommar, dei
på 
fjellet til månadskiftet september/ beste av kukalvane blir påsett medan dei
oktober, da går dei sjølve heim til garden med dårlegare egenskaper forar eg opp
ein tur på underkant av 30 km. Deretter til slakt.
går dei på raigrasbeite heime til snøen
kjem. Da blir dyra sett inn og kalvane av- Dei egenskapane eg har prøvd å avle
vendt.
på er lynne, føt og tilvekst. Eg har berre
brukt FFokse både til inseminering og
Det kan sikkert diskuterast kor lenge det som gardsokse heilt til i vår da det dukka
er lønsamt å ha med kalvane på beite i opp ein stut ved navn Jovial her, så får vi
forhold til økonomi, men for min del trur sjå kor det går.
eg at beitebruk i så lang periode som
mogleg gjev meg så billige forenheter at Her står mange kyr på bås, ein del går
det kompenserer for eit eventuelt tap av på talle og nå held eg på å avslutte eit
tilvekst.
fjøsprosjekt med liggebåser. Så det er
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Steinvik
Limousin

har drevet aktivt med avl
i over 20 år

litt av kvart, plusser og minuser ved alle
alternativ.

Vi har stambokførte okser
og drektige kviger og kyr
for salg

I sommer har det våre tørka som har
vore den største utfordringa over nesten
heile landet. Vi øvst i Gudbrandsdalen
som er vant med lite nedbør, ca. 280
mm i årsnedbør som er mindre enn i
Sahara, har vatningsanlegg og er vant
med å vatne og har klart oss bra. Det
vart tre bra slåtter hos mange og det er
ikke vanleg her.
Eg vil takke Håvard Nørstegård for
utfordringa, og vil utfordre Bjørn Aasen,
ein eg har ein god del limousinsamtaler
med, om å fortelja om seg og sine synspunkt på det å vera limousin-avler.

Vi er grønn besetning
(BRSV og BCoV fri)

Kontakt: Rita Steinvik

|

ritasf@online.no

|

Tlf. 995 25 848
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Limousinbonde og veterinær

THOR JOHAN SKAGET
Snåsa har et aktivt jordbruksmiljø og Snåsningene er kjent for å være driftige.
Det skulle snart vise seg at Thor ikke er noe unntak.
v/tor-erik ertzaas

Som nyslått «journalist», og generelt en
kløne med et fotoapparat og penn, var
det med spenning jeg dro opp til Snåsa
for et intervju med Thor Johan Skaget.
Jeg hadde hørt om han og vi har snakket et par ganger på telefon, men aldri
møttes.
Det første som møter en er et nytt hus
under oppføring og når man runder
fjøshjørnet dukker det opp en smådyrklinikk. Thor møter meg på Brennmoen
gård i arbeidsklær og med et blidt oppsyn. Vi går straks inn i fjøset og praten
om Limousin starter umiddelbart.
Fjøset til bonden er opprinnelig et tradisjonelt melkefjøs med båser. Noen av
båsene er fortsatt i bruk, men det meste
er ombygd til løsdrift med liggebåser/liggepaller og spalter. Påsett-kvigene har
en egen avdeling på talle. Thor hopper
inn til avlsoksen, Cico av Brennmoen,
som han har brukt de 2-3 siste årene.
Han forteller ivrig at Cico er en ET-okse
av Royale x Amaris MN. Bakover i rekka
finner vi bl.a. Dauphin, Sultan, Fidele,
Romeo og Brigadier. Cico har et rolig
gemytt og eksteriørmessig har han god
dybde og lengde. Benstillingen er upåklagelig og rammen hans er fin å henge
kjøtt på. Absolutt en pen elevage-type.
Videre inn i fjøset peker Thor på noen
Simmental-kuer som brukes til embryoinnlegg. Thor legger inn embryoene
selv, på naturlig brunst, og har en imponerende treffprosent. Det ble 4 drektige
på 4 innlegg i 2017. Han poengterer at
naturlig brunst er best og at han kjøper
bare 3 embryoer av samme skylling om
gangen. Så oppdager jeg noe hvitt i
kuavdelingen. Synet får meg til å tenke
på «Rumba med Gunn» med Di Derre.
Thor følger blikket mitt og ler. Han sier
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han har det Charolais-droget bare for
egge en kjenning. Arbeidsom er den òg,
jekken må frem hver gang den kalver
fortsetter han og rister på hodet. Den
siste kalven hun fikk var en kvigekalv på
65 kg!
Vi vender fokuset tilbake til Limousinene. En del kuer har genstatus O, men
de går ut etter hvert som det kommer
til renrasede kviger. De største ung
oksene som snart er slaktemodne er i
godt hold og har jevnt over godt med
muskel. Pene dyr alle sammen. I det jeg
skal til å spørre om valget av Limousin,
kommer en kunde med en jakthund
med noen sting i nesen. Thor må jobbe.
Jeg venter. Hunden og eieren drar, men
jaggu kommer det ikke inn en ny hund.
Thor holder klinikken åpen morgen og
ettermiddag og kjører vanlig praksis på
dagtid. Jeg innser at tiden min renner
ut og Thor har det hendene fulle. Vi må
fullføre intervjuet på telefon.

THOR JOHAN SKAGET
Alder: 48
Sivilstatus:
Samboer med Julia, tre barn
Yrke: Bonde og veterinær
Gården Brennmoen:
I familie siden 1952, 430 da.
inklusive beiter. Foreldrene Tove
og Georg Skaget drev gården fra
1983 til 2006. De kombinerte melk
og kjøtt fra år 2000. Thor tok over
i 2006 og sluttet med melk i 2013.
Besetning:
36 kalvinger, full fremfôring
Fôr: Rundball og kraftfôr

Det slo meg at mange av kuene hadde
likhetstrekk. Thor forklarer dette med
stamkua Lina av Brennmoen som er
opphav til mange av kuene. Lina var
hans første ku etter et embryo, skyllet i

Danmark i 1984, med Tarvis som far.
Interessen for Limousin kommer dels
fra Mære Landbruksskole, dels fra
Skottland. Thor studerte i Edinburgh
og jobbet hos en ammeku-bonde som

brukte renraset Limousin til produksjon.
Der så Thor effekten på muskelutvikling
og slakteklasse. Sammenlignet med
andre var det ingen tvil om Limousinens
fortreffelighet.

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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Info angående
LUNs priser ut året

Det naturlige valget

I august ble det sendt ut mail til alle medlemmer i Lun med
informasjon angående pristillegget på kalv unik og okse unik.
v/aud vedal sandnes
limousin unik norge

Forsituasjonen mange bønder i dag står
i, har resultert i stor pågang på slakt over
hele landet og legger stort press på slakteriene vi samarbeider med.
Fatland og Midt-Norge slakteri har vært
de som har hjulpet Limousin opp og frem
i mange år, og når de nå gjør om på sine
leveringsvilkår/priser ser vi i Limousin
Unik oss nødt til å være solidariske og
være med på denne justeringen.
For første gang vil det være forskjellige
priser hos Fatland og Midtnorsk slakt på
Lun-tillegget.

Vårt tillegg på okse unik reduseres tilsvarende. I denne perioden blir tillegg på
okse unik 4 kr.
Midt-Norge Slakteri opererer fortsatt
med 17 kr pr kg på kalv unik, men følger

Nortura eies av bønder, styres av bønder og har
samme mål som bønder - å skape best mulig
økonomi for bonden.

samme prisløype som Fatland på okse
unik.
Midt-Norge Slakteri vil i løpet av høsten
komme med oppdateringer på sin
hjemmeside.

Pioneering solutions in animal health

Hos Fatland har det, i tillegg til det som
før var klassetillegg, vært et ekstra vekttillegg for ung okse over 300 kg og 350
kg. Dette tillegget reduserte Fatland i to
omganger i høst. Pga stor pågang med
slakt og et litt labert salg på kalv har de
også redusert denne prisen på kalv unik.
Første nedgang kom 20. august: -1,75
kr. Andre nedgang kom 10. september:
-1,75 kr. Lun-tillegget for kalv unik er
derfor 13,50 kr fra 10. september til 17.
desember.
I desember begynner prisen å gå opp
igjen og Lun-tillegget blir 15,25 kr fra
17. desember til 7. januar.
Etter 7. januar er igjen tillegget på
Lun-kalven 17 kr.
Når det gjelder Norsk Kjøttfetillegg så
går det ned 1 kr i perioden 01.10.1830.11.18.
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Tlf. +47 913 50 752
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Viktig informasjon
fra Limousin Unik!
Lun har vært i dialog med begge slakteri og fått signaler om at de
kommer til å håndheve innmeldingsrutinene mye strengere fremover.
v/aud vedal sandnes
limousin unik norge

Husk derfor innmeldingsfrist:
Kalv Unik: 5 uker
Okse unik: 3 uker
Det dere risikerer ved for sein innmelding
er at slakteriet nekter å ta imot kalven
hvis det ikke er behov for ekstra kjøtt i
den gitte perioden.
Det blir mye viktigere nå enn noen
gang å planlegge i god tid og veie/måle
kalven. Det er mye enklere å melde inn
en kalv for mye, enn å ikke få levere. Et
par uker før leveringstidspunk tar du en
sjekk og avmelder hvis den er for liten.

Dette er ingen fasit, men en pekepinn på hvordan det ligger an:
Kalven bør være ca 400 kg ved innmelding. Forutsatt levendetilvekst på 1,5 kg
pr dag, vil den være ca 450 kg ved slakt
som med en slakteprosent på 58 vil gi et
slakt på 260 kg.
Har du slakteprosent på 60 blir det ca
270 kg slaktevekt.
Det er store variasjoner med tanke på
slakteprosent så hver enkelt må regulere
i forhold til egen drift.

Husk rett e-post adresse
Lun sender all informasjon til medlemmene pr e-post. Mange mailer kommer
i retur pga feil e-postadresse. Er du en
av de som ikke har mottatt mail fra Lun
i år, ligger du mest sannsynlig inne med
feil adresse.
Send din riktige e-post adresse til:
tlf: 416 10 842,
eller e-post: a_sandnes@hotmail.com

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

Dyrskuen i Seljord
Dyrskuen i Seljord har blitt arrangert
2. helga i september siden 1866. Det
som startet som et fesjå har ballet litt på
seg og i år var det over 100 000 besøk
ende innom stedet med 3 000 innbygg
ere de tre dagene det holdt på.
Dyrskuen er et kjempestort utstillingsvindu for landbruket og arrangørene

ønsker at storfe fortsatt skal være et
trekkplaster. I år førsøkte Tyr seg på
ei utstilling av storfe. Karl Gustav Lofthus og May Kristin Lofthus stilte med
til sammen seks meget rolige
Limousin kviger til utstillingen, og
de kvigene holdt en høyere kvalitet enn den kaotiske og sirkus
lignende formen for utstilling Tyr

prøvde seg på. Her er det plass for flere
limousindyr til neste år, så alle dere som
bor i Sør-Norge kan allerede nå sette av
13.-15. september 2019.

Last ned vår kjøttfekatalog på www.delaval.com,
og les mer der eller på www.felleskjopet.no/i-mek
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Dyregoddagene 2018

Et norsk produkt fra:

					
v/lars henden

Også i år ble Dyregoddagene arrangert
i Batnfjordsøra på Nordmøre. Og aldri
har det vel vært mer folk som har besøkt
messa. 22 600 var innafor portene de
dagene messa varte. Messa øker i omfang for hvert år, og nye utstillere samt
publikum strømmer til for å delta i utstillingen. I år var også været fint under hele
messa og det har mye å si for de som
besøker messa.
Norsk Limousin ved Lars Henden stilte
med fire dyr hvorav 1 avlsokse og 3
årings kviger.
I år skulle det tippes vekta på avls
oksen Lillegutt av Henda. I overkant av
tusen personer tippa vekta. Oksen ble
veid til 988 kg.
Den rolige oksen ble et skikkelig trekkplaster under dyreutstillinga. Store som
små var bort til bingen for å kose og ta
på en voksen okse.

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

Åringskviger fra Lars Henden. Foto: TYR

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

Lillegutt av Henda var årets Tipp vekta dyr. Foto: TYR
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Nye seminokser høsten 2018
					
v/ avlsutvalget

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

Råmelkserstatning til kalv
• Laga av tørket ku-råmelk
• Engangsflaske med smokk
• Raskt klar til bruk!
• Lett oppløselig

Ingen ting kan erstatte en god start!
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For første gang tilbyr vi 2 stk homozygot kollete okser fra
samme årgang. Alle oksene har meget god sædkvalitet. Ungoksene er tilgjengelig på sædruta fra uke 48. Disse
representerer den «nyeste» genetikken, men avlsverdiene fra

29.10.2018, er enn så lenge kun basert på eldre slektninger.
Det er derfor å u
 nderstreke at avlsverdier fra ungoksene er
usikre og kan endre seg mye når det blir født avkom og disse
vokser opp og blir avkomsgransket.

Semin nr. 72234 Mad Man P av Refling

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

Norsk Limousin og Tyr tilbyr 5 stk Limousin ungokser, derav 2 stk full French
og 3 stk kollete okser.

Bryne Landbruksservice AS
P.B 284-4349 Bryne
Hålåndsveien 31,
4344 Bryne
www.bls-ås.no
51 77 07 00
post@bls-ås.no

er årets testvinner og får et rangtall på hele 115. Han er en oppkrysset og heterozygot kollet okse med små nyvler. Han gjør det
meget bra i test på tilvekst, fôrutnyttelse og eksteriør. Han er også
bra på muskeldybde. Når det gjelder eksteriør så har han hele
120 i rangtall og 9 i helhetskarakter. Mad Man er en meget lang,
noe lavstilt okse med helt korrekt kropp og en fantastisk muskelsetting i alle deler. Han har korrekte bein og klauver. Oksen har et
skikkelig hanndyrpreg og en sjelden utstråling, og er testomgang
ens desidert flotteste limousinokse.
Han er den tredje limousinoksen gjennom historien som får 9
i helhetskarakter på Staur. Mad Man er sønn av den tyske lett
kalveren og produksjonsoksen Ibiza. Ibiza er nok den oksen
som har den beste gruppa av sønner i årets test, og Mad Man
er den klart beste av disse 4 sønnene. Morfar er eliteoksen
Charmant av Dovre, en okse som er god på kalving, moregenskaper og slakteklasse. Mora er ei yngre ku født i 2014, med
en totalindeks på 103. Etter avstamming, test og avlsverdier skal
Mad Man fødselsindeks være på gjennomsnittet, han er god på
produksjon og forventes å få middels moregenskaper.
Avlsverdier viser følgende: Fødselsvekt 94, fødselsforløp kvige
100 og ku 108. Samlet fødselsindeks på 101, noe som er på
gjennomsnitt. Sterk på produksjon med produksjonsindeks 104.
Ingen avlsverdier moregenskaper.

Semin nr. 72235, Marseille av Øiestad
er siste seminokse og kommer ut av testen med et rangtall på
102. Han er en Full French-okse bra på grovfôropptak og brukbar på tilvekst. Men aller best er han på eksteriør. Marseille er
en bra stor og lang okse med god bredde og muskelfylde i alle
deler. Han har gode bein og klauver bak, men er noe tåvid foran.
Marseille er best av to sønner i årets test etter franske Cameos.
Cameos er særdeles bra på moregenskaper og produksjon. Mora
til Marseille er et helfransk embryo etter Nimbus, som også er en
moregenskapsokse. Marseille har selv imponerende avlsverdier
for produksjon, og da spesielt tilvekstegenskapene. Marseille av
Øiestad bør være en okse som er særdeles bra på moregen
skaper og produksjon, med middels fødselsegenskaper.
Avlsverdier viser følgende: Fødselsvekt 93, fødselsforløp kvige
101 og ku 95. Samlet fødselsindeks på 99, noe som er på gjennomsnitt. Meget sterke tall på produksjon med produksjons
indeks 112. Avlsverdier døtres kalvingsevne 115.
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Nye norske seminokser høsten 2018 fortsetter

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!

Semin nr. 72236, Multrabo av Søstuen
er den høyest rangerte Full French-oksen i årets test. Han kommer ut med et rangtall på 109. Multrabo er meget god på de
egenskapene som teller mest, nemlig tilvekst, grovfôropptak
og fôrutnyttelse. Multrabo er en stor og lang okse med middels
muskelsetting i alle deler. Han har bra bein og klauver, men ikke
helt rasetypiske vinkler i bakbeina. Multrabo er sønn av moregenskapsoksen Ultrabo, som det finnes svært få avkom etter. Dette
er svært etterspurt genetikk i limousinmiljøet. Morfar er franske
Uskudar som er en rendyrka produksjonsokse. Mora til Multrabo
er ei ku født i 2009 med god produksjon. Som type ser også
Multrabo ut slik en typisk moregenskapsokse for limousin ser ut,
altså ganske rammestor med middels muskelmasse. Etter avstamming, test og avlsverdier skulle Multrabo av Søstuen være en
okse med stort potensiale for moregenskaper og produksjon. Han
har også pen fødselsindeks sjøl med 107 og en fødselsvekt på
40 kilo, men avstammingsmessig skal han være omtrent middels
på fødselsforløp.
Avlsverdier viser følgende: Fødselsvekt 94, fødselsforløp kvige
106 og ku 108. Samlet fødselsindeks på sterke 107. Svakere
på produksjon med produksjonsindeks 86. Avlsverdier døtres
kalvingsevne 100.

Semin nr. 72237, Matfatet PP av Hovde
har fått et rangtall på 108 i testen. Han er en oppkrysset og homozygot kollet okse. Dermed gir han bare kolla avkom. Matfatet er
en okse som får mellom 105 og 109 i rangtall for alle egenskaper
i testen. Dette er en sterk og jevn rekke, som betyr at han er en
del bedre enn gjennomsnittsoksen på alle egenskaper. Matfatet
er en lang og pent sammensatt okse med riktig form. Han har
bra bredde og er jevnt greit muskelsatt i alle deler. Han har bra
bein og klauver bak, men er noe tåvid foran. Matfatet har den
tyske lettkalveren og produksjonsoksen Ibiza far, og er dermed
den andre seminokse etter denne oksen. Morfar er den franske
lettkalveren Suc Au May som også er god på produksjon, spesielt
slakteklasse. Mormors far er den franske kolla lettkalveren Viking
som også er en lettkalver. Etter avstamming og test å dømme så
er Matfatet PP av Hovde en lettkalver som er bra på produksjon
og middels på moregenskaper.
Avlsverdier viser følgende: Fødselsvekt 100, fødselsforløp kvige
100 og ku 100. Samlet fødselsindeks 100. Produksjonsindeks
106. Ingen avlsverdier moregenskaper.

Semin nr. 72238, Mikal PP av Refling

Fjøssystem
ers port

Fjøssystemers fangfront

www.fjossystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no
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3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
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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

kommer ut med et rangtall på 109 i årets test. Han er en opp
krysset og homozygot kollet okse. Det vil si at han da bare gir
kolla avkom. Mikal har prestert bra tilvekst og har et stort grovfôropptak. Han har også god muskeldybde og et flott eksteriør.
Mikal er en forholdsvis liten, men meget kompakt okse, med en
enorm bredde hele vegen og en veldig kjøttfull bakpart. Han har
bra bein og klauver. Hans utseende gir en åtter i helhetskarakter
på lineær kåring. Mikal er sønn av den norske oksen Jovial av
Utgårdstrøen. Jovial er nå i ferd med å få en del avkom med
resultater og han ser veldig lovende ut med hensyn til produksjon,
og særlig tilvekst. Morfar til Mikal er den tyske oksen Hidalgo PP
som også er god på produksjon. Mora til Mikal er ei kvige med
noe usikre avlsverdier foreløpig. Etter test og avstamming, skulle
Mikal PP av Refling være en okse som gir greie fødselsforløp,
meget bra produksjon og middels moregenskaper
Avlsverdier viser følgende: Fødselsvekt 97, fødselsforløp kvige
94 og ku 104. Samlet fødselsindeks på 95, noe som er litt under
gjennomsnittet. Gode tall på produksjon med produksjonsindeks
105. Moregenskapsindeks på 97, med avlsverdi kalvingsevne
døtre 106 og avlsverdi melkeevne døtre 98.
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Restlager av importsemin
Det er fortsatt mange doser igjen etter forrige runde med import. Vi trenger å få unna disse før det blir åpnet
for ny runde med import. Derfor presenteres her de to oksene det er igjen flest doser av.
Foto er hentet fra Evolution

GINSENG er en full french okse fra Evalution. Han er nr 1 på
mor-teststasjonen Moussours fra G årgangen, med samlet morindeks (IQM) på hele 108. Han er ubeslektet i Norge på både
mor og farsiden. Han er en typisk moregenskapsokse, rammestor
og med mindre muskel. I tillegg til å gjøre det godt på Moussours, så har han følgende indekser fra den franske storfekjøttkontrollen Iboval. Fødsel 89, tilvekst 118, muskel 98, skjelett 114,
beintykkelse 91, lynne 107, som samlet gir en avvenningsindeks
på 107(ISEVR). Iboval dokumenterer videre døtres kalvingsevne
med 111 og døtres melkeevne 101, som til sammen gir en samlet produksjon og morindeks på 111 (IVMAT). Ginseng gir gode
bein/klauver på avkom og er en flott okse å avle mordyr på. Han
anbefales brukt til voksne kyr.

JUNIOR PP er en homzygotkollet okse som er ubeslektet med
det vi har av Limousin i Norge. Junior har en fødselsvekt på 39 kg,
og beskrives i Frankrike som en finlemmet okse med gode bein,
fra linjer med gode moregenskaper og lette kalvinger. Mora til
Junior har 108 i melkeindeks og 100 i fødselsindeks. Mormora
har sterke 113 i melkeindeks og 107 i fødsel. Da Junior er en
ungokse, anbefaler vi han først og fremst brukt på ku. Tilbake
meldinger fra de som har inseminert med Junior i Norge er at han
gir minimalt med omløp.
72231 Ginseng
72229 Junior PP
72214 Torino PP

65 stk
56 stk
4 stk

72209 Felix MN
72207 TSTKanos PP

3 stk
1 stk

Bestilling gjøres gjennom Geno sin nettside eller ved å ringe tlf. 95 02 06 00. Vinterimporten presenteres i neste nummer av LimousinNytt før jul.

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 og drektige kviger/kyr, klar for snarlig levering.

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.

Gården er Godkjent Aktiv Avlsbesetning siden 2015, og har status som Helse Storfe og er Grønn Besetning (BRSV/BCoV-fri)

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
Les mer på: www.susort-limousin.no eller Facebook @susortlimousin
Kontakt: post@susort-limousin.no
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Sønn etter Jovial PP av Utgårdstrøen
til teststasjon i Frankrike
Pierre Roy ved Evolution, tidligere Sersia,
opplyser at en sønn etter Jovial PP av
Utgårdstrøen er testet genomisk og
tatt ut som kandidat for videre testing
i Frankrike. Morfar til testkandidaten er
den franske oksen Bavardage.
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Det er godt over 400 avkom etter Jovial
PP i Frankrike med registrerte data i IBOVAL.
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Når det gjelder genomisk testing av
sønner etter Jovial PP av Utgårdstrøen
forteller Pierre at egenskapene gjennomgående er: Greie fødselsforløp, god
tilvekst og muskelmasse samt normal
beinbygning. Når det gjelder melkemengde er den så langt ikke så god som
produksjonsegenskapene.

 
    !"#$$% &

Pierre Roy har kviger etter Jovial PP av
Utgårdstrøen i Frankrike som i nærmeste
framtid skal klargjøres for produksjon av
embryo.

!0"

-
+.

'( )

'( )



*

*

 ! +

#$1  #
� ��������������������



2

���

���

#

2

0#3$
 3  
�

0#3$
 3  

��

���

����

� ���������������������������

���

��

�

��

���

����

� ���������������������������������������������������� ���

��

�

��

��

����

���

���

����

����

���

���

"('



+

����

��

����

,-

++

.

Jovials franske indekser
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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.
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www.fkra.no • www.felleskjopet.no

Pluss_Bedre helse med Ammeku_A5_2016_FKRA.indd 1
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Kampanje for mer veiing –
vektdugnad og vekttilskudd

BE

DR

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. Moti-

vasjonen 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 avlsver-

diene 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.
De ti første medlemmene i NL som
søker om midler innenfor denne ordning
en vil få den innvilget hvis de framlegger
kvittering og dokumenterer veiing i det
omfang som er forutsatt.
Red.
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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
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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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har ordet

Pierre Roy

Sniktitt på H-årgangen

Etter Pierre Roy’s mening er det tre
okser som ser ut til å passe det norske
markedet fra H-årgangen.
HISTONE: (Remix x Safara)
Franske tall viser 99 for fødselsforløp.
Ellers en komplett og balansert «allrounder» med melk, fertilitet og kalvingsevne.
HOTEL: (Bavardage x Ibis)
Tall så langt viser 104 for fødselsforløp.
Normal størrelse, men tunge dyr med
dybde og vidde. Døtrene produserer
heller små kalver og har en meget god
bekkenåpning så de kalver lett. Han er i
tillegg god for melk.

HUESSA: (Denver x Ultime)
Tallene viser 105 for fødselsforløp. Ny
genetikk. Nett type med lengde og størrelse. Og anbefalt brukt i kjøttfulle linjer.
Meget god for melk, beste i H-årgangen.

Kollede okser:
JENSUIS PP: Populær okse som
presterer vel «overalt».
MAGNUS PO (CN Rex x Gera PP): Ny
okse, heller finlemmet.

Av nyere populære okser nevnes:
IO: (Ozeus x Baxar), Balansert «alrounder»
JT: (Cameos x Nimbus), Finlemmet,
Kjøttfull, Harmonisk. Han har 139 i
muskelindex ved avvenning og 133
genomisk for maternelle egenskaper.
(JT er etter samme kombinasjon som
Marseille av Øiestad som kommer på
sædruta senere i høst.)

Dette er okser det jobbes med å ta inn i
raselagsregi.

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, e-post: ritasf@online.no

Hel dress

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

Vindjakke

500,-

DRØV
til storfe i vekst

www.norgesfor.no

oversatt av
halvor a. øiestad,
avlsutvalget

Pierre Roy fra Evolution, tidligere Sersia, den franske avlsorganisasjonen for Limousin har sagt seg villig til å komme
med større og mindre oppdateringer fra Frankrike og rasens hjemland i LimousinNytt fremover.

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.

Pin

Krus

100,Piquet skjorte

200,-

Topplue

150,-

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.

50,-

Caps

Nøkkelring

60,-

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

LimousinNytt
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Returadresse:
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

Kvalitetsprodukter fra BBagro
Hvorfor fanghekk fra BBagro?
To rør i
innfestning
g
gir styrke o
stabilitet.

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

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

NYHET:

nlegg av bolus.

Hodeløfter for in

Fôringskasse m/u fanghekk.

Kraftfôrautomat for kalv på beite. Forgården skal ikke ha tak som beskytter de
dominerende kalvene mot sol og regn! – To modeller 900 liter/1350 liter.

Port i bingeskille LVS.
Leveres i flere ulike lengder.

Telefon: 69 12 68 00

www.bbagro.no

