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styreleder i norsk limousin

Først vil jeg takke samtlige som var med
og gjorde Limmo’18 til et flott arrangement. Og med alle, mener jeg alt fra de
som stilte med dyr til både utstilling og
auksjon. Til Per Brenne med BBAgro som
stilte med grinder og materiell. Til alle de
som var med på å rigge husdyrtelt og
auksjonsarena. Til de som var med på å
planlegge galskapen og ikke minst Eli
Hveem Krogsti i TYR som klarte å holde
alle i arbeidsgruppa passe stramt i taumene. Og takk til samtlige som kom for å
se på auksjonen, som var innom standen
vår for å slå av en prat og deltok på
middagen med raselaget fredag kveld.
Selvsagt en takk til alle kjøpere av auksjonsdyr og transportørene som kjørte
flere døgn for å få dyrene til sine nye hjem
Og ikke minst en stor takk til samtlige
som brettet opp ermene og fikk ryddet
hele arenaen og husdyrteltet søndag
kveld. En som var sentral i alt jeg nå har
nevnt er vår egen leder i avlsutvalget
Kristian Hovde. Hans engasjement har
virkelig vært av stor betydning for at også
dette ble et vellykket arrangement. Tusen
takk Kristian.
Vi er selvfølgelig glade for at vi har avlere
som stiller med så gode dyr til auksjon.
Som igjen gjør sitt til at vi også i år fikk
solgt samtlige av de auksjonerte dyra.
Min erfaring er at å arrangere Limmo er
voldsomt mye arbeid. Skal enkeltpersoner legge ned så mye jobb i å
arrangere, må det ligge en god motivasjon bak. Faren er at arrangementet blir
en måte å måle sittende styres prestasjon
i avviklingen av store arrangement. I
LimousinNytt nr 3 2017 hadde vi et
intervju med Ola-Jørn Tilrem, som var
svært sentral som pådriver og organisator
for det første Limmo arrangementet i
2011. Om drivkraften sier Ola-Jørn
følgende: «Det er avlerne som skal være
ansvarlig for limousinavlen i Norge og premissgivere for utvikling av rasen. Nettopp
arrangement som Limmo stimulerer en
slik tankegang. At avlerne innehar denne
posisjonen, er viktig for engasjementet og
ikke minst utvikling av rasen. Det gir
bredde i avlen og ikke minst flere
entusiastiske promotører av det vi

 roduserer. Det genererer igjen til økning
p
i etterspørselen.» I samme nummer
uttaler Gustav Steinvik, arrangør og vert
for Limmo’11, at det var en sosial arena
hvor det ble snakket limousin tre dager til
ende. Er dagens arrangement en fordel
eller bakdel for limousinavlerne i Norge?
Og er det slik vi vil ha det i fremtiden? Jeg
ønsker å ta dette spørsmålet opp på
årsmøtet, så får avlerne mulighet til å si
hva de mener.
Profittgenet F94L er et MH-gen som er
tilstede hos «alle» opprinnelige limousindyr og er dermed «rasetypisk» på lik linje
med farge og tegninger. Tilstedeværelsen
av F94L genet er i homozygot form hos
opp mot 100% av FF Limousin og gir økt
muskelmasse, mindre knokkelmasse og
mindre fett. Vi kan derfor si at dette
profittgenet er en del av det som gjør
limousin til akkurat limousin. Halvor
Øiestad og resten av avlsutvalget har det
siste året brukt enormt mye tid på å sette
seg inn i denne materien. På bakgrunn av
dette er årets okser til testomgangen på
Staur testet for dette ønskete genet og
andre uønskete gen. Samtlige okser på
Staur hadde genet F94L i homozygot
form. Når en begynner å snakke om
genetikk kan det fort bli misforståelser.
Nå leser vi på Animalia sine hjemmesider
at «Dobbeltmusklatur» ikke er ønske i
norsk storfekjøttproduksjon. Det vises til
at KOORIMP har i år registrert økende
interesse for import av avlsmateriale av
raser som har dobbelmuskulatur, for
eksempel britisk og belgisk blå. Vi i Norsk
Limousin har ønsket å bruke profittgenet i
profilering av rasen da det er rasetypisk
og gir oss en fordel. Men med det siste
oppslaget hos Animalia er det vanskelig å
forklare forbrukeren hva som er forskjellen på de forskjellige genetiske egenskapene. Det som er kjent er at limousin
er en kjempe grovforutnytter som for avleren gir en god totaløkonomi. Vi sier ofte
at bakdelen er vår fordel, fordi den er
kjøttsatt og at dyret gir god klassifisering.
Skal vi klare å fortelle forbrukeren om forskjellene må vi tørre å prate om dette
internt i bransjen. Vi må gjøre en jobb for
å hindre at vår fordel blir en bakdel.
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Stand Agroteknikk
Under Agroteknikk på Lillestrøm hadde Norsk Limousinforening stand
sammen med de andre raselagene.
tekst: rita steinvik

Tyr hadde ordnet en fellesstand rett ved
fjøsteltet. Her kunne vi reklamere, og
informere om våre raser. På vår stand
ble det delt ut plakater og ett rykende
ferskt limousin nytt. Her ble det også
solgt profilartikler som kopper, krus,

jakker og arbeidsklær. Vi fikk ett meget
fint samlingspunkt for mye god avlsprat,
på tvers av rasene. Godt å ha ett møtested der vi kan utveksle erfaringer, møte
nye og gamle medlemmer, og ta en
kaffekopp med likesinnede. På vår stand

hadde vi ett stort trykk hele helga. Vi fikk
gode diskusjoner, fine samtaler og flere
nye medlemmer til foreninga vår. Styret
og avlsutvalget som hadde ansvaret ser
fram til å møte alle medlemmene igjen.

Årsmøter 2019 og 25 års jubileum
Det er vedtatt at ordinært årsmøte for både Norsk Limousin og Limousin
Unik Norge SA i 2019 skal avholdes fredag 8. – lørdag 9. februar på
Gardermoen. Varigheten blir fra lunsj første dag til og med lunsj andre dag.
Da Limousin foreningen er 25 år, ønsker styret for Norsk
Limousin å avholde jubileumsmiddag under årsmøtet.Vi
har kontaktet eliten som var med på å starte foreningen
og håper de vil bli med å sette farge på arrangementet.
Medlemmene i Norsk Limousin og Limousin Unik Norge
SA oppfordres til å møte opp og delta i en viktig debatt for
en forening med veldig stort potensiale.

Vi viser til vedtektene angående innsending av saker for
behandling i årsmøtet. Fullstendig innkalling og saksliste
vil bli sendt ut til medlemmene pr mail når dette er klart.
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Hele delegasjonen på Steinvik Limousin.

Besøk fra de
1000 innsjøers land
For en tid tilbake fikk styret i Norsk Limousin spørsmål om å planlegge og
arrangere en studietur for finske Limousinbønder. Det var ikke vanskelig å finne
gode besetninger å besøke. Vi har heldigvis mange positive bønder som la til rette
for at finnene skulle få et godt inntrykk av den norske Limousin-avlen.
av r. steinvik og k. hovde

25 Finske limousinbønder fra Suomen Limousinkasvattajatry (Den Finske
Limousinforening) landet på Værnes og
ble innlosjert på Scandic Lerkendal 29.
oktober.
Turen startet dagen etter hos Tor-Erik
Ertzaas i Levanger. Her fikk de se en fin
FF-besetning med høstkalving. Etterpå

6

LimousinNytt

3|2018

dro de til Åsen for å se på ny-fjøset og
dyra til Arne Olav Husby. Bussen kom så
til Skatval. Hos Rita og Geir Ove Steinvik ble det servert lunsj og noe godt i
glasset. Med limousinkjøtt i magen fikk
vi gode samtaler om avl. Finnene er bevisst på at godt avlsopplegg gir resultater
i form av funksjonelle dyr med god helse
og godt eksteriør. De var opptatt av vår

økonomiske gevinst og vår unike dyrehelsestatus.
Vel tilbake på hotellet var det duket for
informasjon fra Tyr, ved Erling Gresseth,
og et foredrag av Bjørn Aasen, om
Limousin-avl i Norge. Gresseth tok forsamlingen med storm og var godt forberedt. Erling startet med historikk, før

Bjørn Aasen mottar ett fat som finnene ønsket vi skulle bruk til hedring.

han informerte generelt om storfeavl og Tyr sin hovedoppgave i Norge. Deretter koblet han dette sammen med Norsk
Limousin sin posisjon i norsk avl og fremhevet NL’s engasjement for rasen.
Bjørn Aasen leverte et grundig og informativt foredrag om
Limousin-avl i Norge. Han briljerte som vanlig med tall
grunnlag, statistikk og tallknusing. I tillegg satte Bjørn tallene
inn i en praktisk kontekst, noe gjestene fra Finland satte pris
på. Det ble raskt spørsmål om våre seminokser, og om hva vi
har importert og eksportert. Aasen tok alle spørsmål på strak
arm. Gjestene var tydelig fornøyd med foredragene, noe de
viste med gaver og takk til begge. Det hele ble avrundet med
middag på hotellet.

Mora til King Kong og Luguber.

På dag 2 reiste finnene innom Tynset på vei til Hamar. Med
Trident Juncture rundt hushjørnet fikk finnene sett både fine
dyr og store tunge militære kjøretøy hos Bjørn Aasen. Heldigvis
ble de mest imponert over Limousin-dyra, der de blant annet
fikk se mødrene til fire av våre seminokser.
Dag 3 startet med besøk på staur. Tyr hadde ordnet et bra
opplegg, der de fikk se på årets årgang av okser, de ble
informert om alt rundt testen og hvordan prosessen er fra
kalvene blir besiktiget til uttaket av staurkandidater, og videre fram til auksjonsgodkjente okser og semin. Etter staur
gikk turen tilbake til Hamar der de fikk en presentasjon av
hvordan avkoms-granskingen gjøres, før de fikk presentert
de tilgjengelig limousin oksene som er aktuelle for eksport
til Finland. Tyr spanderte lunsj før turen gikk videre til Gyrd
Mora til Lars Vegas.
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Nannestad. Her fikk de se veldig mange
flotte semin-avkom og mødrene til to av årets
ungokser. Dagen ble avsluttet hos Kristian
Hovde, der mødrene med årets kalver til fire
av våre seminokser og mange avkom etter
Norske seminokser sto klare for besiktigelse.
Etter mange flasker akevitt og tolkning på
Finsk/Engelsk ga de utrykk av at de var meget
imponert over Norsk Limousin og den avlen
vi gjør i Norge. De var spesielt imponert over
det de så av kollet Limousin, som holdt like
høy kvalitet som full french d
 yrene. Finland har
ikke noe eget avlsopplegg, og det importeres
årlig ca. 100 000 doser kjøttfe sæd. Blonde
Dàquitaine er den det blir importert mest av
med over 40 000 doser, foran limousin på ca.
35 000 doser.

Med så mange til lunsj stilte TYR med butler for dagen. Erling Gresseth ikledd sin
fineste skjorte og serverer med stø hånd.

Dette er et marked med stort potensial for Tyr,
og det er veldig gledelig og se at finnene nå
ønsker import etter flere av våre seminokser.
Av nye bekjentskaper i øst ble vi invitert til
besøk i Finland, og hvis det er ønskelig kan
styret jobbe mot en tur ditt for våre medlemmer.

Mora til Matfatet.

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

Bjøknegeilen 40, 2666 Lora
www.bergerlimousin.no |
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post@bergerlimousin.no

|

mobil 90 10 50 20

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!

LimousinNytt

3|2018

9

Stinn brakke på
Limmo’18
Limousin-auksjon nr. 8 gikk av stabelen på Agroteknikk. Rappkjeftede Håkon
Marius Kveken klubbet i gang Limmo-18 den 11. i 11. kl. 11.
tekst og foto: tor-erik ertzaas

Noen minutter før var spenningen til å
ta og føle på. Det var rigget godt med
tribuner og ståplasser. Allikevel stod folk
som sild i tønne utover gangarealene, og
noen hang på rekkverkene ved tribun
ene. Kristian Heggelund beskrev godt
hvert enkelt dyr før Kveken satte i gang
med et forrykende show. Kveken ga som
vanlig alt for å løfte stemningen, og publikum fikk virkelig en opplevelse de sent
vil glemme. Først ute var Lille av Sletten
som gikk for hyggelige kr 53 000. Etter
Lille av Sletten gikk det slag i slag. Det
hele toppet seg med Femme av Eide
som gikk for kr 75 000.
Trafikken i husdyrteltet dagen før og
oppmøtet på auksjonen viser oss at
folk er sulteforet på dyreutstillinger og
auksjoner. Her er det utvilsomt Norsk
Limousin som leder an.
Norsk Limousin er godt fornøyd med
kvaliteten på Limousindyrene og gjennomføringen av dyreauksjonen. Livdyrprisene for Limousin, ligger som vanlig
på et høyt nivå.

Trafikken i husdyrteltet dagen før
og oppmøtet på auksjonen viser
oss at folk er sulteforet på dyre
utstillinger og auksjoner.
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Katalog nr

Individnavn

Oppdretter

Kjøper

Auksjonspris

1

Lille av Sletten

Lars Tomas Sletten
Kapelrud

Anne Kjersti og
Øystein Alm

53.000

2

Demona av Søstuen

Gunhild Sæteråsen
og Jan Henning
Guttersrud

Bjørn Alvseike

48.000

3

Maximilian Et av Refling

Gyrd Nannestad

Anne Elisabeth og Nils
Ole Ballangrud

53.000

4

Hvamsa av Hvam

Lars Henden

Lars Ola Amundsen

43.000

5

Femme av Eide

Ola-Jørn TIlrem

Halvor og Elin Øiestad

75.000

6

Rima

Mattis Hammervoll
Bjørsvik

Arnfinn Horpestad

25.000

7

Lavida av Steinvik

Rita Steinvik

Anne Kjersti og
Øystein Alm

35.000

8

Jenny av Søstuen

Gunhild Sæteråsen
og Jan Henning
Guttersrud

Bjørn Alvseike

31.000

9

Kornelia av Sletten

Lars Tomas Sletten
Kapelrud

Jacob A. Rørvik

60.000

10

Favita av Søstuen

Gunhild Sæteråsen
og Jan Henning
Guttersrud

Tor G. Rødsrud

46.000

Sum

469.000

Gjennomsnitt

46.900

Rase

Auksjonspris
samlet

Antall dyr

Auksjonspris pr dyr
i gjennomsnitt

Limousin

469.000

10

46.900

Simmental

189.000

6

31.500

Angus

91.000

3

30.333

Hereford

121.000

3

40.333

Charolais

244.000

8

30.500

Samlet

1.114.000

30

37.133
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Nytt fra fenotypetesten
på Staur pr 15.11.2018
Uke 46 startet de tre yngste oksene i test. Dermed er alle oksene i
gang. De eldste oksene blir ferdigtestet i starten av januar. Det er nå vi
begynner å se hvilke av de eldste oksene som vokser godt på grovfôr og
hvilke som utnytter fôret best.
tekst: avlsutvalget v/ bjørn aasen

Limousin har en jevn og lovende årgang inne. Vi har tidenes største
halvsøsken grupper etter førsteprioritets oksefedre på Staur. Startvektene er jevnt gode. Alle oksene har funnet seg vel til rette. Vi har
store forventninger til årets årgang.
GFO betyr: Gjennomsnittlig grovforopptak i forenheter pr dag i
testperioden.
FUP betyr: Fôrforbruk per kilo tilvekst i testperioden, korrigert for
ulikt vedlikeholdsbehov (forutnytting).
Sålangt ligger følgende okser øverst på de forskjellige parametre:
Tilvekst: Nestor av Austbø
GFO:
Nestor av Austbø
FUP:
Nirvana av Nørstegård.

Frascati

Fedre til to av halvsøskengruppene

Frascati styrker seg ytterligere i franske indekser og er nå på delt
annen plass med samlet morindeks fra Moussours på imponer
ende 113. Delindeks på fertilitet 113, melkeevne døtre 112 og
døtres kalvingsevne 111, er også meget sterkt. Vi har 4 sønner i
test og håper at en av disse når opp.
Jensuis PP gjør det også godt i Frankrike. Fransk Iboval viser
samlet avvenningsindeks (ISEVR) 120 og samlet indeks (IVMAT)
117. Pierre Roy opplyser at Jensuis er meget populær i hjem
landet. Vi har 4 sønner i test etter Jensuis PP.

Jensuis PP

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-
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Fenotypetesten på Staur pr 15.11.2018
Testnr
Testnr
Navn
Navn

Far Far

StartSluttSluttDager
Dager
VektVekt
Tilvekst
Tilvekst
GFOGFO
FUPFUP
Hornanlegg
Hornanlegg Startvektvekt
vektvekt
i testi test
i dagi dag

Morfar
Morfar

Limousin
Limousin
3166031660
Nirvana
Nirvana
av Nørstegård
av Nørstegård HARIBO
HARIBO

Hertug
Hertug
av Dovre
av Dovre

KolletKollet

331 331 0

0 98

98 484 4841560 1560 2,5 2,5
1,8 1,8

3166131661
Nakamura
Nakamura
av Refling
av Refling

Hom Hom
Run PRun
ET PavET
Hovde
av Hovde KolletKollet

341 341 0

0 98

98 500 5001621 1621 2,8 2,8
1,9 1,9

3166231662
Nathaniel
Nathaniel
av Utgårdstrøen
av Utgårdstrøen
GENGISKHAN
GENGISKHAN

TRICOT
TRICOT

Hornet
Hornet

357 357 0

0 91

91 483 4831383 1383

3166331663
NorrisNorris
av Viersdalen
av Viersdalen

FRASCATI
FRASCATI

AZURRI
AZURRI

Hornet
Hornet

328 328 0

0 91

91 490 4901779 1779 3,3 3,3 2

3166431664
Nöel Nöel
av Øiestad
av Øiestad

FRASCATI
FRASCATI

ARIAL
ARIAL

Hornet
Hornet

297 297 0

0 91

91 438 4381548 1548 3,1 3,1
2,3 2,3

3166531665
Nestor
Nestor
P av Utgårdstrøen
P av Utgårdstrøen
JENSUIS
JENSUIS
PP PP

MateoMateo
av Utgårdstrøen
av Utgårdstrøen

KolletKollet

350 350 0

0 84

84 494 4941713 1713 3,5 3,5
2,1 2,1

3166631666
Nesquick
Nesquick
av Søstuen
av Søstuen

FUMAROLI
FUMAROLI

ANECDOTE
ANECDOTE

Hornet
Hornet

363 363 0

0 77

77 478 4781492 1492 3,2 3,2
2,2 2,2

3166731667
NusseNusse
av Dovre
av Dovre

Ibiza Ibiza
P av Hovde
P av Hovde

Ibiza Ibiza
P av Hovde
P av Hovde

3

2,2
3 2,2
2

EvenTyr
EvenTyr
av Dovre
av Dovre

KolletKollet

345 345 0

0 77

77 450 4501362 1362 2,8 2,8
2,3 2,3

3166831668
NewYear
NewYear
P av Utgårdstrøen
P av Utgårdstrøen
JENSUIS
JENSUIS
PP PP

INDEX
INDEX

KolletKollet

361 361 0

0 84

84 480 4801415 1415 3,2 3,2
2,4 2,4

3166931669
Nice av
Nice
Øiestad
av Øiestad

FRASCATI
FRASCATI

ARAMIS
ARAMIS
MN MN

Hornet
Hornet

321 321 0

0 63

63 424 4241633 1633 3,7 3,7
2,6 2,6

3167031670
Napoleon
Napoleon
av Berger
av Berger

EXCEL
EXCEL
RRE RRE
VS VS

Av Værne
Av Værne
Kloster
Kloster

Hornet
Hornet

372 372 0

0 56

56 459 4591551 1551 3,3 3,3
2,3 2,3

3167231672
Nugatti
Nugatti
av Søstuen
av Søstuen

FELIXFELIX
MN MN

CAMEOS
CAMEOS

Hornet
Hornet

349 349 0

0 56

56 434 4341516 1516 3,2 3,2
2,4 2,4

3167331673
Nestor
Nestor
av Austbø
av Austbø

FUMAROLI
FUMAROLI

VETERAN
VETERAN

Hornet
Hornet

369 369 0

0 56

56 479 4791961 1961 4,5 4,5
2,4 2,4

3167731677
Nipel Nipel
av Hovde
av Hovde

JENSUIS
JENSUIS
PP PP

Charmant
Charmant
av Dovre
av Dovre

NyvlerNyvler

341 341 0

0 35

35

0

0

0

0

3167831678
NORMANN
NORMANN
PP avPP
Gautesta
av Gautesta
POSTHAVEN
POSTHAVEN
P ZANSIB
P ZANSIB
BAKKENS
BAKKENS
POLLED
POLLED
GIGOLO
GIGOLO
KolletKollet

346 346 0

0 28

28

0

0

0

0

3167931679
NimesNimes
av Øiestad
av Øiestad

FRASCATI
FRASCATI

Hornet
Hornet

360 360 0

0 21

21

0

0

0

0

3168031680
Newton
Newton
av Susort
av Susort

POSTHAVEN
POSTHAVEN
P ZANSIB
P ZANSIB
Bastian
Bastian
av Schjøll
av Schjøll

KolletKollet

320 320 0

0 14

USTED
USTED

14

0

0

0

0

Hornet
Hornet

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

3168231682
Nawab
Nawab
PP avPP
Søstuen
av Søstuen POSTHAVEN
POSTHAVEN
P ZANSIB
P ZANSIB
C.N. MATEO
C.N. MATEO
P P

KolletKollet

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

3168331683
Neymar
Neymar
av Veiseteigen
av Veiseteigen JENSUIS
JENSUIS
PP PP

KolletKollet

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

3168131681
Numaroli
Numaroli
av Utgårdstrøen
av Utgårdstrøen
FUMAROLI
FUMAROLI

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

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

Av Værne
Av Værne
Kloster
Kloster
Colin Colin
av Schjøll
av Schjøll

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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Bruksdyrkrysning
Limousin * NRF
Ved uttak av eliteokser presenterer TYR statistikk over resultater fra bruksdyrkrysning med NRF. Dette for å kunne velge ut den oksen av hver rase som
skal plukkes ut til bruk på melkebruket.
Det opplyses da om gjennomsnittlige slakteresultater for avkom slaktet som ung
okse, og statistikk over kalvingsvansker brukt på NRF ku.
Basert på disse opplysningene ble 72179 Jovial av Utgårdstrøen valgt ut som den
eliteoksen for Limousin som er anbefalt brukt på melkebruket. Hans resultater brukt
på NRF kan du se i tabellen under.

72179 JOVIAL PP
AV UTGÅRDSTRØEN
Homozygot kollet Eliteokse.
Alle avkom blir kollet.
Produksjon/døtres kalvingsevne.
Sterk på tilvekst og grovforopptak
på Staur.
Avler god tilvekst og god ramme på
dyr, noe som gir god kalvingsevne
på døtre. Anbefales i oksekatalogen til
bruksdyrkrysning med melkeku.

Slakteklasse

Fettgruppe

Slaktetilvekst
gram/dag

Dødfødsler

Jovial PP av Utgårdstrøen

7,3 (R-)

7,4 (3-)

682

2,3 %

Limousin * NRF

7,3 (R-)

6,8 (3-)

646

2,7 %

NRF okse * NRF ku

5,3 (0 )

6,6 (3-)

561

2,1 %

Det understrekes at tallene på «dødfødsler» gjelder kalvinger på voksen melkeku.
Det opplyses at slakteklasser på bruksdyrkrysning med gjennomsnittlig 7,3 poeng gir en sterk klasse R- og opp mot R.
Dette betyr at de aller fleste ungokse-slakt vil gi fullt «Kvalitetstillegg kr 7,50» ved bruk av Limousin på melkekurase.
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God planlegging er avgjørende både for produksjonsflyt, kvalitet
og økonomisk resultat. Derfor må et fjøs alltid bygges innenfra.
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Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
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Kastet på gata i Tigerstaden
I forbindelse med agroteknikk ble det invitert til middag på Egon Jernbanetorget
for Limousinentusiaster. Omtrent 20 glade avlere møtte opp.
Maten var god og stemningen upå
klagelig. De fremmøtte mimret om gamle
dager og diskuterte veien fremover med
stort engasjement. Skravla gikk om
Limousin, kun avbrutt ved inntak av

alkohol.
Etter bordsettinga flyttet gjengen seg
til mørkere gater og endte på en dansepub. Der ble vyer om fremtiden for Norsk
Limousin fremført ved flere av deltakerne.
Det manglet ikke på kreative ideer. For å
si det enkelt, stemningen blant bøndene
tok etter hvert religiøse former. En kjent
Limousin-profil ble i overkant engasjert
og mente dansing var en utmerket måte
å fremheve Norsk Limousin på. Hans ide
var å knytte kontakter med utenforstående ved dans.
Rett nok var de på en dansepub,
men denne avlerens øvelser på dansegolvet ble for mye for vaktene. Det hele
kulminerte med utkastelse. Årsak: UT
AGERENDE DANSING OG FLAKKENDE
BLIKK. Etter denne uønskede hendelsen
ble det raskt oppbrudd.

Foto: Lars Henden

Styret i NL har snakket med vedkommende og kommenterer saken slik: «Den
kjente limousinavleren har lagt seg flat på
dansegolvet og forsikret oss om at dette
ikke vil skje igjen. Styret har anbefalt at
han tar med seg sin kone på slike tilstelninger for ettertiden, noe Bj…unnskyld,
avleren har akseptert. Styret har full tillitt

til vedkommende og ser seg ferdig med
saken.»
PS. Redaksjonen kjenner identiteten
til den dansende limousinprofilen, men
velger å ikke gå ut med navn av hensyn
til hans familie.
Red.

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
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ritasf@online.no

|

Tlf. 995 25 848

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

LimousinNytt

3|2018

17

LN eies
av NL!

Ny Hjemmeside
fra Lun

Under Agroteknikk ble redaktøren i
NL konfrontert av Tyrs informasjonsansvarlig Guro Alderslyst, angående
artiklene «Staurkandidatene av Limousin
2018/2019», side 6 og 7, LimousinNytt
nr. 2/18, og «Dyrsku’n i Seljord», side 20,
LimousinNytt nr. 2/18.

v/aud vedal sandnes
limousin unik norge

Alderslyst anførte dette:
• Bildene på s. 6 og 7 var tatt i bruk
uten godkjenning fra Tyr.
• Bildene var av dårlig kvalitet og noen
av dyrene var møkkete bak.
• Beskrivelsen av Dyrsku’n i Seljord
satte Tyr i et dårlig lys og hadde
uheldige ordvalg.

Tidligere i år ble det bestemt at Limousin
Unik skal ha sin egen hjemme
side.
Grunnen til dette er en voldsom økning
i tilførsel av kalveslakt, men salget har
ikke fulgt etter. Vi ser oss derfor nødt til
å gjøre tiltak som kan være behjelpelig
for å få opp salget. På denne hjemmesiden vil det bli oppskrifter med bilder,

informasjon om bønder og om rasen.
Det vil også bli en egen medlemsside
med passord. Når siden er oppe å går
vil den bli annonsert på «Limousin
avlere» på facebook. Info vil også bli
sendt ut på mail til medlemmene.

Pioneering solutions in animal health

Den møkka bak er ikke relevant. Litt
ovenfor det møkkete området finner man
anus. Der kommer møkka ut og det er
normalt. Redaksjonen er enig i at bild
ene ikke er optimale. Det er bare det at
Norsk Limousin ba Tyr om å få bilder av
testkandidatene den 18. sept. 2018. Da
bildene aldri kom, valgte redaksjonen å
bruke det vi hadde. Dessuten illustrerer
bildene hvor dyktige de ulike avlerne er
på stell av dyrene og på klargjøring av
besiktigelsene.
Når det gjelder Dyrsku’n i Seljord er det
Kristian Hovde sin oppriktige mening
som kommer til uttrykk. Hovde har vært
på et utall husdyrutstillinger både som
tilskuer og utstiller. Hans oppfatning av
Dyrsku’n er derfor relevant, og hans ordbruk er godt innenfor det man kan tillate
seg. Det er uansett ikke en redaktørs
jobb å redigere vekk godt folks meninger.
LN er for LN-lesere og tilpasses deretter!

100

Red.

95
75

25
5

Tlf. +47 913 50 752

Animax_Agrovision Limmo auction advert_no bleed_5-10-16
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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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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
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www.gjerdesystem.no

Uttak av Eliteokser
tekst: avlsutvalget og tyr
bilder: jan arve kristiansen og tyr

Det var i 2018 to eliteokser og tre
bruksokser av rasen: 72091 Farmann av
Dovre, 72152 Isle ET av Øiestad, 72151
Ibiza P av Hovde, 72154 Imaldur av
Dovre og 72175 Javardage av Utgårds
trøen.

Det er J-årgangen som skal opp til vurdering som eliteokser første gang i år. I
tillegg til J-årgangen har vi vurdert okser
fra I-årgangen på nytt. Vi har også sett
på andre okser fra tidligere årganger,
men ser ikke disse som aktuelle.

Det er tatt ut tre nye Eliteokser og en
ny Bruksokse, for seminåret 2019.
Administrasjonen i TYR har gjennomført
en utredning og fremmet innstillingen i
tråd med avlsplanen for limousin. Uttaket
ble bestemt i møte mellom avlsutvalget
og administrasjonen den 07.11.2018.

Eliteokser kommende sesong

72152 ISLE ET AV ØIESTAD

72177 JOVNA AV GORSETH. NY.

72179 JOVIAL PP AV UTGÅRDSTRØEN. NY.

72175 JAVARDAGE AV UTGÅRDSTRØEN. NY.

Full french eliteokse
Produksjon/grovforopptak.
Bra tilvekst og ryggmuskel, kombinert med rasens høyeste
grovforopptak i årgangen på Staur. Gode tall på fødsel i storfe
kjøtt-kontrollen. Avlsverdiene dokumenterer topp resultater på
produksjon, både på tilvekst, slakteklasse og fett.

Homozygot kollet eliteokse.
Alle avkom blir kollet.
Produksjon/døtres kalvingsevne.
Sterk på tilvekst og grovforopptak på Staur.
Avler god tilvekst og god ramme på dyr, noe som gir god
kalvingsevne på døtre. Anbefales også brukt til krysning med
melkeku.

Full french eliteokse
Produksjon/lettkalver.
Sterk på tilvekst, ryggmuskel og grovforopptak på Staur.
e genskaper og
Kombinerer høy produksjon og lettkalver-
anbefales brukt til kviger på tungrase kjøttfe. Anbefales
også brukt til krysning med melkeku.

Full french eliteokse
Produksjon/moregenskaper/forutnytting.
Topp resultat på forutnytting og god på ryggmuskel på Staur.
Meget sterke tall på døtres melkeevne.
En okse med meget sterke resultater, både i produksjon og til å
avle mordyr.

LimousinNytt

3|2018

21

Bruksokser kommende sesong
I fjor ble det innført en ny oksekategori for kjøttfe; Bruksokser. Bruksokser er ment
som et supplement til eliteoksene hvis sammensetningen av eliteokser ikke dekker
behovet for okser med særlig gode egenskaper for kalving eller produksjon. Sønner
etter bruksokser er ikke prioritert til fenotypetesten.

72151 IBIZA P AV HOVDE

Hetrozygot kollet bruksokse
Produksjon/lettkalver.
Nr 2 Biff MAXX rangering 2018.
Betyr at Ibiza anbefales i intensivt driftsopplegg.
Topp ryggmuskel, godt grovforopptak og tilvekst fra Staur.
Kombinerer høy produksjon og lettkalver-egenskaper
og anbefales brukt til kviger på tungrase kjøttfe.
Anbefales også brukt til krysning med melkeku.

72150 INTEGRE AV HVAM. NY.

Hetrozygot kollet bruksokse
Produksjon/forutnytting.
Meget sterk på tilvekst, forutnytting og eksteriør på Staur.
Avlsverdiene dokumenterer topp resultater på produksjon,
både på tilvekst, slakteklasse og fett.

Okser som utgår og nye okser oppe til vurdering
72091 FARMANN AV DOVRE:

Farmann har fire år bak seg som eliteokse. Han er en okse som
er meget god på kalving og på produksjon.
Farmann har en sønn i semin gjennom Lars Rocko av Holann. I
storfekjøttkontrollen har Farmann nå registrert 905 avkom. Dette
er et betydelig innslag i populasjonen. Det er enighet om at Farmann nå har gjort sitt for Norsk Limousinavl. Vi synes han nå kan
skiftes ut som eliteokse.
Oksen er IKKE tatt med videre som eliteokse for 2019.

72154 IMALDUR AV DOVRE:

Imaldur har stått som bruksokse i ett år. Han er en kombinasjon mellom de franske oksene Anecdote og Placide. Han er
markedsført som en lettkalver, med gode slaktekvaliteter.
Han har nå en fødselsindeks på 118. Produksjonsindeks 106.
Imaldur har fortsatt ikke tall for moregenskaper. Det er andre og
nye eliteokser som er Full French, som dekker det Imaldur er god
på. Vi vil derfor ta han vekk som bruksokse for neste år, og heller
vente til oksen får avlsverdier for moregenskaper, før vi vurderer
han på nytt.
Oksen er IKKE tatt med videre som bruksokse for 2019.
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72176 JUNIOR AV STEINVIK:

Junior er en sønn etter franske Armoric. Morfar er ET-oksen Olav
Engelbrektsson etter Eleazar.
Han har fått 110 i fødselsindeks. Han er meget god på fødselsforløp, både på kvige og ku, og har fødselsvekter godt under
gjennomsnittet med en avlsverdi på 91 for vekt 0 dager.
På produksjon gjør han det svakt foreløpig med 91 i produksjons
indeks.
På moregenskaper har han foreløpig ingen totalindeks.
Han er derfor ikke aktuell som eliteokse. Vi vil derfor sette denne
oksen på vent, til den får totalindeks, og da forhåpentligvis med
gode moregenskaper, slik hans far har i Frankrike.
Oksen er ikke tatt ut som bruksokse eller eliteokse for
2019, men vurderes senere.

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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Rørvik Samdrift DA
Rørvik Samdrift på Vigra blir store i vestlands-sammenheng. Jacob Andre
Rørvik har sammen med broren Espen Rørvik og Sindre Næsje Rørvik gått
sammen om nybygd fellesfjøs.
					
v/

Lars Henden

Jacob var den som hadde drevet med
kjøttfe lengst. Han kjøpte sin første Hereford i konfirmasjonsalderen. Videre prøvde
han både Angus og Simmental før han
kom over på Charolais som han hadde i en
seks – sju år. Men det var stadig ei utfordring med kalving, og det var da lysten til å
prøve Limousin som far-rase kom. De siste
12 år er det bare brukt Limousin okse, og
Limousin er rasen de satser på. En del FF
dyr er også kjøpt inn, så nå består besetninga av minst 75 % Limousin, mens de
fleste er enda renere og rundt 20 er FF.
Totalt er det 104 mordyr i fjøset. Kalvinga
er i to puljer i mars/april og i sept/okt.
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Sindre tok over gården i 2009. Da var
det melkeproduksjon. Men etter ei kort
tid ble kvoten solgt og Sindre satsa på
utdannelse som flygeleder siden han er
nærmeste nabo til flyplassen på Vigra. Da
han kom hjem igjen etter endt utdanning,
ble han smitta av at kameraten Jacob som
da hadde begynt med Limousin. Sindre
kjøpte inn dyr fra et par beseninger, men
begge så at skulle de få til effektiv drift
måtte de bygge nytt. På Vigra er det flatt
og fint og ei fin tomt hadde de sett seg ut.
Så ble bestemmelsen tatt. Valget falt
på Kjærgaard Bygg som leverandør av

 ygget. Tomta gravde de ut selv så det var
b
klart til betongarbeide.
Totalkostnaden var beregna til ca 9 milli
oner. Av dette var ca 1.5 mill egeninnsats
samt at de mottok 1.5 mill i støtte fra
Innovasjon Norge. Det tar og lang tid å
øke produksjonen slik som de har gjort.
Samdrifta fikk hjelp av Sivert Mauset til å
sett opp driftsplanen. De er enige om at
det var viktig at driftsplanen tok høyde for
en lengre oppbygningsfase. Så langt ligger
de før planen på inntektssiden.

Oksene blir slakta 14-15 mnd gamle, ca 360-370 kg klasse U
+/-. Slakta blir levert til Nordfjord Kjøtt.
Selv om de har bygd nytt, benyttes de gamle fjøsa også. I et er
det kviger og i det andre er det okser. De er heldige og har to
spreke kårkaller til å ta seg av stell i hvert sitt fjøs.
Gårdene de selv har er på totalt 450 dekar. Men med leiejord
driver de rundt 1200 dekar fordelt på rundt 25 bruk.
På Vigra var det i tidligere tider fiskerbonden som drev som så
mange andre steder på Vestlandet. Jorda består både av fastmark og av myr. Mye av leiejorda har vært i dårlig forfatning, så
mye grøfting og kanalgraving har vært nødvendig. Her kommer
Jacobs bror, Espen inn. Han er vel den eneste overlegen som
elsker å kjøre gavemaskin.
Til nå har de brukt mest okse. Nå har de en Triomphant sønn,
en Eddakya sønn og en Horn sønn til å gjøre jobben. De satser
på okser med gode morlinjer. Planen er å inseminere kvigene og
da med vekt på de som er FF.
Når en av driverene er krøtter-kar, en annen flygeleder og den
tredje er overlege, så må dette bli bra.
Norsk Limousin ønsker de lykke til!

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

www.fkra.no • www.felleskjopet.no

Pluss_Bedre helse med Ammeku_A5_2016_FKRA.indd 1
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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
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Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no
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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

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.

Lidenskap for Limousin
Hvorfor Limousin? Jeg, Bjørn Aasen, jobber som økonomisk rådgiver i tillegg til gårdsdrifta, og skjønte tidlig at det er nettoen på botnlinja som teller.
Når Limousinrasen i tillegg er så fleksibel og passer til både intensive og
ekstensive driftsforhold, så var valget enkelt.
Takk for utfordringen, Reidar Vestad.
Jeg vil starte med å si at Utgårdstrøen
Limousin har mange hjelpere. Både kona
mi, døtrene våre og kårfolk hjelper til.
Flinke avløsere har vi også. Vi holder til
på Tynset, i Nord-Østerdalen.
Vår lidenskap for Limousin, fikk sin
spede start midt på 1990 tallet. Vi hadde
da noen år prøvd forskjellige kjøttferaser
og krysset disse med NRF, som vi hadde
i melkeproduksjonen. Etter at våre første Limousinkrysningskalver ble født og
vokste opp, ble vi ekstra nysgjerrige på
rasen. Vi kjøpte inn mange gode krysningsdyr i starten. Året 2003 kjøpte vi
våre første full french dyr. Vi har vært heldige og fått kjøpt mange gode avlsdyr fra
flinke avlere opp gjennom årene. I 2011
tok vi valget og solgte melkekvoten. Nå
var det fullt fokus på Limousin.
Jordvei og buskap har hatt hovedfokus
og vi har dyrket opp mye steinrik jord.
Buskapen har vi bygd opp over flere år.
Så produksjonsgrunnlaget for å bygge
ny driftsbygning er nå klart. Min bakgrunn og jobb som økonomisk rådgiver,
har nok medført at jeg har brukt uforholdsmessig lang tid på å planlegge nytt
fjøs. Noen investeringer er gjennomført,
men vi jobber fortsatt med planer om ett
nytt mordyrfjøs. Bygningsmassen kan vi
beskrive som mangfoldig, med mye areal
på talle, kombinert med 250 m2 isolert
fjøs. Arbeidskrevende driftsbygning, men
fordelen er mye dyrekontakt.
Interessen for avl har økt med årene og
kona synes nå fokus har blitt vel sterkt.
I tillegg må det innrømmes at dyretallet

Bavardage datter.

og antallet kalvinger også har økt, så vi
har nå avtalt at dagens volum med 80
kalvinger pr år er nok.
Vi inseminerer årlig ca 100 stambokførte
mordyr og bruker 150 semin doser. Vi
bruker avlsokse til å ta seg av noen bedekninger og har årlig fått 2-3 kalver etter
gårdsokse. Det er mange veier til Rom.
Avl er langsiktig arbeid, det er ikke mate
matikk. Det er vel nettopp dette som
gjør avl så spennende. Gode avlsokser
er bra, men enda bedre avlsfremgang
oppnås ved bruk av semin. Vår avl er
preget av at vi forsterker en svak egenskap i mordyret, med en seminokse som
er sterk på egenskapen. Melk, kalvingsevne og fertilitet i mordyra er viktig. Vi
avler på harmoniske og funksjonelle dyr.
Limousinens andre fortrinn som lav fødselsvekt, høy foreffektivitet, mye muskel-

masse, lite fett og finlemmet beinbygning
er også viktig. Tilveksten er stor nok og
har en klar sammenheng med fødselsvekter. Vi ønsker ikke elefanter. Det er
bedre med middels store dyr, men vi har
både små og store dyr i besetningen.
Andre særdeles viktige egenskaper som
det avles på, er lynne og bein/klauver.
Ett dyr med godt lynne, kan godt ha noe
morinstinkt, da dette ofte er de som avvenner best kalver, men dyr med for mye
forsvarsinstinkt under og til dels lenge
etter kalving blir senere slaktet. Likeså
skal det være gode bein og klauver på
Limousinen. Dette er ikke bestandig tilfellet og det er krevende, da enkelte dyr
ikke utvikler problem klauver før de passerer 4 år. Det kreves uansett årlig kløvskjæring for å ta vare på gode bein i vår
driftsform, med mye talle.
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En milepel var å få okser inn på Staur og dette opplevde vi
første gang i 2014. Vi var nesten målløse etter første året
på Staur, da hele to okser gikk gjennom nåløyet og ble tatt
ut til seminokser; Javardage og Jovial PP av Utgårdstrøen.
Nå før jul ble begge disse oksene tatt ut som Elite okser
etter gjennomført avkomsgransking og det er vi stolte og ydmyke over. Jovial PP sin semineksport til rasens hjemland
Frankrike, er også veldig stort for en Limousin avler fra Nord-
Østerdal. Vi har også de senere år hatt flere okser på Staur
og Karamell og Klaudius P av Utgårdstrøen ble tatt ut som
seminokser i 2016. Det å få delta med okser på Staur, er en
stor bonus, på det å drive langsiktig avlsarbeid.
Vi har kalving nesten hele året pga. driftsbygningenes
kapasitet. Dyra som kalver i perioden desember til april er på
setra om sommeren, der de går i utmarka og på setervangen.
Resten av buskapen er på innmark hjemme, da det er mye
inseminering utover sommeren. Dette er arbeidskrevende,
men fungerer utmerket ved hjelp av flyttbare fanghekker som
flyttes rundt på beitene. De største oksene er oppstallet inne.
Vi selger mye livdyr og årlig selges 40-45 avlsdyr. Dette fordeler seg med en halvdel avlsokser og en halvdel hodyr. Vi
satser både på full french og kollet Limousin og har nok omtrent en halvdel av hver. Dette ønsker vi å fortsette med. Den
kollete avlen går i retning av homozygot kollete dyr. Dette vil
imidlertid ta tid og det er viktig å ta med seg full french dyrenes
egenskaper på muskel, fett, foreffektivitet og fin beinbygning
inn i kollet avlen. Derfor krysser vi mange av våre homozygote
kolla dyr med full french okser. Vi bruker også noen homozygote kolla okser på homozygote kolla rasetypiske kuer, da
homozygote kalver er ettertraktet for oss og andre. Kolla
semin okser importeres ofte fra Tyskland og Frankrike, men
noe også fra England, Canada og Danmark. I tillegg brukes
en del kolla norske okser, da vi i Norge ligger langt fremme i
den kolla Limousin avlen. VI har også full fokus på full french
avlen og der henter vi for det meste semin fra Frankrike, i
tillegg til å bruke norske okser. Vi slakter også ungdyr og
utrangerer kuer. Der er bra slakteinntekter på Limousin og
årets beste slakteoppgjør på ungokse 17 mnd var knappe
40.000 kr mens utrangering av kuer og særlig ungkuer, kan
passere 30.000 kr eksklusiv moms. Vi leverer også noen få
dyr til varestrømmen Limousin Kalv-Unik og dette gir meget
god dag inntjening. I tillegg gjør det Limousin rasen veldig
fleksibel, med hensyn til utslaktingstidspunkt og styring av
dyreflyt.
Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til å bidra med vekt
registreringer. Dette er viktig for lønnsomheten i eget fjøs, men
også for hele Limousin avlen. Gjenbruk av Norsk L
 imousin
semin er også viktig og vi er godkjent avlsbesetning og bruker
over 20 % norsk semin.
Ku med kalv på grønne beitemarker er en flott og naturlig produksjon. Den tar vare på kulturlandskapet og utnytter beite
ressurser i inn og utmark.

Halvsøstre med Day som far.

Kvigekalv etter Frascati.

Oksekalv etter Jurancon.

Jeg vil til slutt få takke kona mi Elisabeth, for at du er så god og
snill og lar meg bruke så mye tid på Limousinen, både gjennom
gårdsdrift og som medlem i avlsutvalget i Norsk Limousin.
Utgårdstrøen Limousin ønsker alle en fin og fredfull jul!
Jeg utfordrer den flinke og hyggelige Limousin-bonden Lars
Tomas Sletten Kapelrud, til neste runde i Limousin Stafetten.
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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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Prioriterte oksefedre
for Staur 2020-2021
				

Jovna av Gorseth

2. prioritet

1. prioritet

avlsutvalget

Norske Eliteokser

Utenlandske Seminokser

Jovna av Gorseth
Javardage av Utgårdstrøen

Huessa
Histone
Hassiun
JPEG PP
Hamil PP

Isle Et av Øiestad *
Jovial av Utgårdstrøen
Andre norske seminokser
som ikke har sønner i semin

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

Javardage av Utgårdstrøen

*Hvis det ikke er tatt ut sønner i semin etter oksen tidligere.

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 vinter/vår 2019.
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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Vinterimport 2019

				
avlsutvalget, v/bjørn aasen

Avlsutvalget har valgt 5 seminokser til
vinterimporten 2019. Vi søker stadig
etter nye ubeslektede linjer og ny kombinasjoner både for Full French og kolla
avlen. Årets vinterimport inneholder
flere nye og ubeslektede gener og kombinasjoner. Avlsverdiene fra oksene på
mor-teststasjonen Moussours i Frankrike, er nå ferdige og vi har valgt de to
beste oksene fra H årgangen. Vinter

importen er en god blanding av godt
utprøvde okser og noen nye lovende
okser og okser som har utmerket
seg på en eller flere egenskaper, som
passer til det norske avlsmålet for

Limousin.

Huessa
Far Denver, farfar Tango, farfarsfar
Nectar. Morfar Ultime. Ny og ubeslektet
kombinasjon. Farfar Tango og farfarfars Nectar er noe brukt i Norge. MorUltime, er ikke samme okse som
far 
KBS-Genetic sin Ultime RRE VS, men ny
og ubeslektet. Huessa er en FF okse og
har sterke 107 i samlet IQM (total morindeks) fra mor-teststasjonen Moussours
i H årgangen. Avlsverdier fra Frankrike
tilsier at dette er en moregenskapsokse
som produserer døtre som melker bra,
kalver lett og gir høye avvenningsvekter
på avkom. Fødselsindeksen forventes å
ligge på gjennomsnitt.

Histone
Histone er en FF okse og har samme
IQM som Huessa med sterke 107, fra
mor-teststasjonen Moussours i H årgangen. Avlsverdier fra Frankrike tilsier
at dette er en moregenskapsokse som
produserer fertile døtre, som melker bra,
kalver lett og gir høye avvenningsvekter
på avkom. Fødselsindeksen forventes å
ligge på gjennomsnitt, men sannsynligvis
hakket tyngre enn Huessa. Genetikken er
kjent, men kombinasjonen er ny, med den
kjente faren franske Remix, som gjør det
meget godt både i Frankrike og i Norge.
Morfar er Safara, som også er noe brukt
i Norge, med kjente Ionesco og Epson
bakenfor.

indeksverdi. Åpne rubrikker betyr usikre
verdier.
Når seminen ankommer landet eller blir
lagt ut for salg, vet vi ikke i skrivende
stund, men følg med på hjemmesiden
til Norsk Limousin og Tyr. Videre på
facebook siden Limousinavlere, eller
ring noen av oss i avlsutvalget.

Indeksene er beskrevet med +++
som meget høy indeksverdi, M som
gjennomsnitt og, --- som meget lav

Hassiun
Far Vetiver MN, morfar Saxum. Franske Hassiun er en ny FF okse som
avlsutvalget ble klar over og har fulgt
utviklingen på, siden sommeren 2017.
Ny kombinasjon i Norge, men farlinjen
fra den gårdsprøvede oksen Vetiver MN
som har en jevn god indeksrekke både
for produksjon og moregenskaper i
den franske storfekjøttkontrollen Iboval.
Morfaren Saxum er testet for moregenskaper, der han har ett beskjedent resultat. Saxum er også testet for sønnenes
produksjonsegenskaper der han gjør det
godt. Bakenfor Saxum ligger anerkjente
okser som Flint og Haricot. Avlsverdier
fra Frankrike tilsier at Hassiun gir god
tilvekst og middels kjøttfylde på avkom.
Moregenskapene i Iboval er ennå usikre.
Hassiun er en lettkalver og anbefales
brukt til kviger. Han har også en meget
god lynneindeks og avler fin beinbygning
på avkommene.

Navn

Fødselsindeks

Tilvekst

Slakteklasse

Kalvingsevne
døtre

Melkeevne
døtre

Fertilitet

Huessa

M

M

M

+

++

M

Histone

M

M

+

+

+

+

Hassiun

++

++

M

+++ meget høy indeksverdi, M er gjennomsnitt, --- meget lav indeksverdi, åpne rubrikker betyr usikre verdier.
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Rettelse

I LN 2-18 har det dessverre sneket
seg inn en feil. Bildet av Nöel av
Øiestad ble også trykket på Newton
av Susort. Vi beklager feilen. Her er
det riktige bildet av Newton.
Red.
JPEG PP
Far Echo Pp, morfar Pur P. JPEG PP er
en homozygot kolla okse. Farlinjen og
morlinjen er ny og ubeslektet genetikk i
Norge. JPEG PP har ingen avlsverdier fra
Tyskland eller Frankrike ennå. Genomisk
seleksjonstall fra Tyskland, tilsier at han gir
tyngre kalver enn gjennomsnittet. Videre
har han potensiale for moregenskaper
som melkeegenskaper og kalvingsevne i
døtre. Det er likevel å understreke at tall
ene foreløpig må betraktes som usikre.

Hamil PP
Far Hartrock PP, morfar Pontus PP. Tyske
Hamil PP er en homozygot kolla okse.
Farlinjen og morlinjen er ny og ubeslektet
genetikk i Norge. Hamil PP har ingen avls
verdier fra Tyskland eller Frankrike ennå.
Genomisk seleksjonstall fra Tyskland,
tilsier at han gir tyngre kalver enn gjennomsnittet. Videre har han potensiale for
tilvekst og muskel på sine avkom. Han
har også meget gode GS tall for kalvingsevne i døtrene og fin beinbygning. Det er
likevel å understreke at tallene foreløpig
må betraktes som usikre.

Newton av Susort

Navn

Fødselsindeks

Tilvekst

Slakteklasse

Kalvingsevne
døtre

Melkeevne
døtre

JPEG PP

-

+

--

++

+

Hamil PP

-

++

++

+++

--

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

32

LimousinNytt

3|2018

Fertilitet

BE
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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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har ordet

Pierre Roy

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.

oversatt av halvor a. øiestad, avlsutvalget

Bein og evaluering av bein
i det franske avlsarbeidet

Det er fem underpunkter for evaluering og bedømming
av bein i Frankrike. Egenskapene blir subjektivt
evaluert og bedømt etter en syv-delt skala:
---, --, -, =, +, ++ og +++.

De fem punktene som inngår i bedømmelsen er:
1. DAV: Forbeinstilling. Evalueres rett fortil.
2. DAR: Bakbeinstilling. Evalueres rett baktil.
3. LOS: Klauvens lengde/klauvvekst.
4. EPT: Tykkelse og utforming av klauvenes balleparti.
5. ANS: Klauvvinkel.

DRØV
til storfe i vekst

www.norgesfor.no

Deretter settes dette inn i en samlet bedømmelse for frambein,
AAV og bakbein AAR som også graderes --- til +++.

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.

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,-

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
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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

