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// STYRELEDER I NORSK LIMOUSIN

Når får vi svar?
Den som venter på noe godt,
venter ikke forgjeves, heter det
i ordtaket. Siden 7. januar, da
lengdemåling ble innført som
klassifiseringsmetode i Norge,
har vi ventet. Ventet på svar på
hvorfor klassifiseringsresultatene
oppleves annerledes enn hva
den har gjort tidligere.
«Formålet med klassifiserings
systemet er at alle slakt skal
bedømmes og gis en riktig
klasse uavhengig av hvor i
landet og hvilket slakteri bonden
leverer sine slakt til» sier leder av
klassifiseringsutvalget i Animalia,
Ole Nikolai Skulberg. Jeg får til
stadighet telefoner fra oppgitte
medlemmer som ikke benekter
at klassifiseringen er lik mellom
slakteriene. Men at det heller er
forskjell ut ifra hvilken farge det
er på pelsen, og ut ifra hva som
står oppført på 1/16 av avstam
ningen. Da er det ikke lenger
verdien på kroken som har
betydning. Alder på dyret har
også innvirkning.
Og da kan ikke jeg unnlate
å tenke at næringene snakker
med to tunger. For vi skal kunne
bevise at vår næring er klima
vennlig med dyr på beite. Men
det som betaler seg etter nytt
system er høstkalving og
innefôring om sommeren for
å få høyest mulig vekt på kortest
tid og dermed bedre klasse.
Videre heter det at «Formålet
med klassifisering av slakt skal
være en objektiv og riktig be
dømming av forholdet mellom
kjøtt, fett og bein i en slakte

skrott.» Med det gamle
systemet opplevde vi samsvar
mellom slakteprosent og klasse.
Nå er ikke dette tilfelle lenger.
Vi i styret i Norsk Limousin har
hatt tillit til at vi er en del av en
større organisasjon, TYR. Vi har
forsøkt å samle informasjon og
tilbakemeldinger fra medlem
mene og videresendt dette for
at det skal kunne gi et best
mulig grunnlag for styremedlem
mer og ansatte i organisasjonen
i møtene med de ansvarlige for
oppfølgingen av klassifiseringen.
Alle tilbakemeldingene vi har fått
har vært at vi skal få svar. Svar
etter ferien. Selv om jeg ikke har
hatt mulighet til å ha noen ferie,
ser jeg på kalenderen at ferien
er over. Og vi må få svar. Svar
på hvorfor vi får mindre betalt for
slaktene etter at nytt system ble
innført. Svar som kan gi oss for
utsigbarhet på at vi får betalt for
det vi produserer.
Vi er samtidig inne i uttak av
siste pulje med kandidater til
testen på Staur. Utviklingen i
saken om klassifiseringen vil
om mulig også ha innvirkning
på hvordan avlen går fremover.
Akkurat nå er det forgjeves å
vente. Styret i Norsk Limousin
vil følge opp denne saken i tiden
fremover. Men det er fortsatt
viktig at enkeltmedlemmer fort
setter å dokumentere verdien av
det de leverer fra seg opp mot
hva de får oppgjør for. Doku
mentasjon av slakteprosent bør
være en god parameter for hva
vi skal ha betalt for.
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Langsiktighet, sikkerhet
og best økonomi
Enten du er storfeprodusent med 2 års produksjonssyklus eller
kyllingprodusent med 30 dagers oppforingstid, så ligger det et langsiktig
perspektiv bak investeringene dine.
Da er det trygt å ha en samarbeidspartner med den samme langsiktigheten
som selve grunnlaget for sin virksomhet. En samarbeidspartner som også
garanterer for avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor stor produksjon
du har. Men kanskje aller viktigst: En samarbeidspartner med et overordnet
mål om å bidra til best økonomi for bonde - både på kort og lang sikt.
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Vi har fokus på kalven!
Vi har veieseil for registrering av fødselsvekta,
samt kalvedekken av kjempegod kvalitet!

Begge leveres SELVFØLGELIG med Limousin-logoen!

CALFAID kalvepasta
Pasta med mikronæringsstoffer, formulert spesifikt for
nyfødte- og unge kalver, for å
støtte:
•

Immunsystemet

•

Tilvekst

•

Appetitt

Bryne Landbruksservice AS
P.B 284-4349 Bryne
Hålandsveien 31,
4344 Bryne
www.bls-as.no
51 77 07 00
post@bls-as.no
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Redaktørens kommentar

Det nye klasseskillet
Du har kanskje lagt merke til at
Animalia det muligens vel langt.
når du fyller drivstoff så står det
Bønder er bønder verst, på det
et klistremerke på pumpa; den
vis at urett som ikke rammer en
viser at pumpa er kontrollert og
selv gjerne blir akseptert eller til
skal vise rett mengde, slik at du
som kunde kan være trygg på at og med applaudert. Slik også i
det er samsvar mellom det antall dette tilfellet. Det virker som om
en del har godtet seg over må
liter som vises på telleverket og
ten dette har
det som fak
rammet li
Den
nye
klas
s
i
f
i
s
e
r
in
g
en
tisk er fylt på
mousinpro
bilen. Klistre rammer ikke bare
dusentene
merket er
limousin, også oppdretpå, uten å ta
satt på av
te
r
e
av
and
r
e
ra
s
er
innover seg
Justervese
opp
l
e
v
er
at
sær
l
ig
fine
at dette er et
net, et uav
hengig statlig slakt ikke blir belønnet ... prinsipielt
spørsmål
organ. Men i
som angår alle produsenter;
kjøttbransjen fungerer det ikke
slik. I kjøttbransjen er det slakte hvem skal
bestemme spillereglene for
riene som i fellesskap og uten
ytre korrektiv som får bestemme hvordan varene vi leverer blir
avregnet, skal vi som bønder
spillereglene ved kjøp og salg.
uten å mokke akseptere at ad
ministrativt ansatte i våre egne
– Vi er ikke medlem i EU, vi kan
bedrifter skal bestemme spille
lage vårt eget EUROP-system,
reglene, helt utenfor vår påvirk
sier Animalia. Og det har de
ning? For noen år siden ble det
beviselig gjort. Mens Animalia
gjort endringer til manges glede,
og slakteriene står trygt i sin
egen fortreffelighet, upåvirket av klassifiseringen ved Nortura Mal
kritikk og innsigelser, må norske vik ble innskjerpet for å komme
ned på nivå med andre slakte
limousinoppdrettere konstatere
rier. Men det falt tydeligvis ingen
at deres slakt blir vurdert lavere
inn å stille spørsmål ved om det
på skalaen enn i Danmark og
faktisk var Nortura Malvik, et av
i Frankrike, EUROP-systemets
hjemland. Hvorfor? Skrottene er de største og mest moderne
slakteri i Norge, som klassifiserte
for lange, særlig de etter uten
rett og at det var produsenter
landsk semin, hevder Animalia.
som leverte til andre slakteri som
Ja vel. Ikke bare vet Animalia
fikk for dårlig betalt.
bedre enn alle andre land hvor
dan EUROP skal praktiseres, og
Den nye klassifiseringen rammer
hvordan våre avlsdyr skal se ut
ikke bare limousin, også
i framtida. De kan også fastslå
oppdrettere av andre raser
uten videre heft at utenlandsk
opplever at særlig fine slakt ikke
semin, fra noen av verdens
blir belønnet, klassifiseringen er
fremste storfeoppdrettere, ikke
blitt flatere og mer lik mellom
gir gode nok slakt. Det er selv
ulike slakt. Men fortsatt savner
følgelig fint at noen gir arrogan
vi svar på hvorfor, begrunnet i
sen et ansikt, men her drar

6

LimousinNytt

2|2019

økonomiske termer. Som det
vil framgå av intervjuene med
Animalia, KLF og Nortura i dette
bladet; vanskelige spørsmål blir
behendig unngått og besvart
med standardsvar som har en
ting til felles: En fullstendig man
gel på erkjennelse av at kritikken
faktisk kan ha noe for seg. Selv
det oppsiktsvekkende faktum at
Simmental (kjøttfe) og Fleckvie
(melkesimmental) tilhører samme
gruppe i klassifiseringen blir
parert med at det har ingenting
å si, for modellene er så gode.
Og jo flere slakt som går gjen
nom det nye systemet, jo mer
bevis får Animalia for at syste
met er godt. Fordi forutsetnin
gen er hele veien at modellene
som er lagt til grunn er korrekt.
Med andre ord, den nye klassifi
seringsmodellen vil reprodusere
sin egen fasit, uten andre
korrektiv. Og som Animalia inn
rømmer: Ingen andre aktører i
Europa har tatt i bruk et lignende
system, og ingen andre har gjort
en tredjepartsvurdering av
systemet for å kontrollere om
Animalia kan ha gjort noe feil.
Vi kan ikke love at du forstår mer
av klassifiseringen etter å ha lest
denne utgaven av LimousinNytt.
Men vi håper at du merker deg
hva aktørene er villig til å svare
på og ikke. Les også betraktnin
gene til de to erfarne limousin
oppdretterne Bjørn Aasen og
Ola Jørn Tilrem – utviklingen har
gått i feil vei i flere år.

Av Sivert Mauset
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Tema klassifisering
Utgårdstrøen Limousins erfaringer med det nye klassifiseringssystemet:

– Et betydelig og fullsten
Undertegnede er limousinbonde på Tynset i Nord-Østerdalen.
Vi har hatt limousin på gården siden midt på 1990-tallet.
Besetningen har i dag 80 kalvinger i året. Vi er aktiv avlsbesetning
og leverer mye livdyr, men slakter også et betydelig antall dyr i året.
Av Bjørn Aasen
Avlsfokus
Vi bruker mye semin og har de senere
årene hatt 95-100 % seminbruk. Vi kjø
per mye semin fra toppokser i utlandet,
som vi importerer via Geno, men bru
ker også mye norsk semin. De fleste
av seminoksene som brukes har sikre
avlsverdier, enten i det norske avlsverdi
systemet, eller fra Frankrike, Tyskland,
Irland, England, Danmark eller Canada.
Ja, mange av toppoksene har avlsverdier
i flere land og avlsverditallene er for de
fleste seminoksene forbausende sam
menlignbare/entydige. Spesielt for avl
sverdier innen produksjon er sikkerheten
stor. Avlsverdier for produksjon er blant
annet inndelt i tilvekst, kjøttfylde/klasse
og fett.
Buskapen er avlet frem over mange
år. Vi har hatt søkelys på limousinra
sens styrker på produksjon, som kjøtt
fylde, fin beinbygning og lite fett. Videre
på døtres kalvings-evne, melkeevne og
fertilitet. Selvsagt også lynne og ekste
riør. I denne sammenheng er det viktig å
trekke frem avlsfokuset på produksjon. Vi
mener buskapen er forholdsvis ensartet
med kjøttsatte dyr, med fin beinbygning
og lite fett på slakteskrotten. Tilveksttal
lene for buskapen er på gjennomsnittet.
Limousinbuskapen er i dag 99-100 %
raserein. En halvdel av buskapen er full
french (100 % raserein), mens resten er
oppkrysset over så mange ledd at de i
dag er 99-100 % rasereine dyr med gen
status O. I det norske avlsverdisystemet
og innenfor slakterienes rasedefinisjo
ner, så defineres 75 % som limousin.
Min påstand er at økt raserenhet gir mer
ensartede dyr. Dette gjelder også for
slaktekvaliteten.
Jeg har gjennomgått årsrapport for
vår besetning de siste7 årene, og lagt
til gjennomsnittet så langt for år 2019.
Denne viser følgende slakteresultater for
ung okse.
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Tema klassifisering

:

endig uakseptabelt tap
Årstall

Slakteklasse

Fettklasse

Slaktevekt i kg

Slaktetilvekst g/
dag

2012

U (11,08)

2

346

652

2013

U+ (12,08)

2+

402

739

2014

E- (12,67)

2+

364

734

2015

E (13,5)

2

337

727

2016

U- (10,0)

2

395

738

2017

U- (9,85)

2-

354

698

2018

U (10,57)

2+

384

719

2019

U- (9,64)

2+

356

735

Jeg er både frustrert og forbannet over
den store nedgangen, ikke bare siste
året, men faktisk over siste 4 års periode.
Vi er informert om at det har vært dis
kusjoner og endringer i klassifiseringen i
flere omganger, men nedgangen må be
skrives som ett ran. Fra 2018 til 2019 er
nedgangen 0,93 noe som nesten utgjør
en hel klasse. Nedgangen fra gjennom
snittet av 2016-2018 til 2019 er 0,5 noe
som utgjør en halv klasse. Nedgangen
fra gjennomsnittet fra 2012-2015 med
12,33 poeng (sterk U+) til 2019 med

9,64 poeng (en dårlig U-) er på hele 2,69
klasser. Når besetningen har hatt samme
avlsfokus i hele perioden og med så stor
andel semin bruk, så er det ikke dyrene
som har endret seg, men nedgangen
skyldes endringer i klassifiseringsregi
met.
Forskjellen på en U+ klasse ung okse
med kjøttfetillegg og kvalitetstillegg (ikke
kvalitetstilskuddet som ligger i jord
bruksavtalen) som vi hadde frem til 2018
og en dårlig U- klasse i 2019 er betyde
lig. Nedgangen i kjøttpris påvirkes også

av at slakteriene fjernet kvalitetstillegget
for klasse i år 2018, under alibi om at de
økte pris forskjellen mellom slakteklasser.
U og E klassen tapte på dette, da enkelte
slakterier tidligere hadde kvalitetstillegg
på klasse U og E på nivå kr 4,50 pr kg.
Størrelsen på kjøttfetillegget har variert
mellom slakteriene, men ligget på fra 4,til 6,50 pr kg for klasse U og E. Kjøttfe
tillegget var tidligere også fast hele året.

U+ ung okse med avregningspris 2019 inkl. kjøttfetillegg (før nedgang/sesongvariasjoner i år 2018), ekstra pris på kvalitetstillegg
(før nedgang i 2018, se info Nortura nr. 03-juni 2018) og kvalitetstilskuddet avtalt i jordbruksavtalen. Sammenlignet med dagens
U- ung okse. Se tabell nedenfor.

Slakteklasse

Avregningspris 2019

Kjøttfetillegg
i gjennomsnitt for året

SLF kvalitetstilskudd

Kvalitets- tilskudd slakteklasse U og E

Sum pr.
kg kjøtt

Sum for
370 kg
slakt

U + omregnet
til 12,66 poeng

57,70

5,-

7,50

1,0

71,20

26.344

U- omregnet
til 9,64 poeng

54,60

2

7,50

0

64,10

23.717

Differanse kr 2.627, – pr. ung okse slakt.
Konklusjon
Limousin har som kjent det største kjøtt
utbytte. Vi har hatt en voldsom ned
gang i slakteverdi. Da hjelper det ikke
at vi fortsatt ligger høyt, ja sågar høy
est. Slakteriene skal betale for verdien

av slakteskrotten, dette skjer ikke i dag.
Slakteriene har gjennom sin påvirkning/
eierskap i Animalia, gjennomført en bety
delig klassereduksjon i klassifiseringsre
gimet. Videre har slakteriene i fellesskap

redusert kjøttprisen for kjøttfulle, verdi
fulle slakt med ett stort kjøttutbytte. For
norsk limousin er dette tapet betydelig
og fullstendig uakseptabelt.
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Tema klassifisering

Animalia: – Nytt s
for både produsen
LimousinNytt har utfordret Animalia og klassifiseringsutvalget til å svare på en rekke
sentrale spørsmål i konflikten om endret klassifiseringsspørsmål. Vi velger å gjengi alle
våre spørsmål og alle svar fra Animalia i sin helhet.
Av Sivert Mauset

Hva kunne vært gjort annerledes
Opplever Animalia at innføringen av
det nye systemet har vært vellykket –
hva ville dere ev. gjort annerledes hvis
dere skulle startet på nytt?
– Nytt klassifiseringssystem for storfe ble
innført fra 7. Januar 2019. Lengdemå
ling er tatt i bruk ved alle 26 slakterier
og nødslaktmottak. Klassifiseringsutval
get får tilbakemelding fra slakteriene at
overgangen til lengdemåling har gått bra.
Dersom vi i dag skulle innført lengdemå
ling ville vi vært tidligere ute med infor
masjon til produsentene. Dette kunne
både Klassifiseringsutvalget, Animalia
og alle slakterier gjort bedre, sier Ole Ni
kolai Skulberg. Han er direktør i Nortura
Totalmarked og leder for klassifiserings
utvalget.
Vil avdekke feil
– Klassifiseringsutvalget og Animalia skal
i løpet av høsten gå igjennom modellene
som ligger bak lengdemålingen av hver
enkelt rase for å forsikre oss at det ikke
gjøres feil i bedømmingen. Årsaken til at
vi gjør dette er at vi vil forsikre oss om at
slaktene blir så riktig vurdert som mulig,
og at vi har et solid datagrunnlag for å
gjøre nettopp en slik vurdering. Ved inn
føring av nye systemer er det viktig med
evaluering tidlig nok for å avdekke even
tuelle feil og gjøre korrigeringer. Det nye
systemet er etterprøvbart, det var ikke
det gamle, hevder Skulberg
Empati med slaktet
LimousinNytt stiller følgende spørsmål til fagsjef Morten Røe i Animalia:
-Du har uttalt at tidligere har klassifisørene har hatt empati med slaktet,
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og dermed gitt for god klassifisering.
Hvordan forklares det at klassifisørene har hatt mer empati med Limousin og Simmental enn f.eks. Charolais
og NRF? Disse fire rasene klasser i
utgangspunktet ganske ulikt, men forholdet rasene imellom er nå forandret
med nærmest momentan virkning fra
1. januar.
– Alle subjektive vurderinger vil være
basert på skjønn. I klassifiseringssam
menheng vil det føre til tilfeldige over- og
undervurderinger av slaktenes kvalitet.
Med faste ligninger forsvinner slike vur
deringer, men det kan oppstå nye overog undervurderinger. Ingen systemer er
feilfrie.
– Vanskelig å svare kort på over- og un
dervurdering av de enkelte rasene. Mid
del klasse for Ung okse er i øyeblikket
lik middelet i 2018. Andelsprosentene for
klassene U til og med E er lavere, mens
de har økt for R- til og med U-. For Ung
okse oppnår NRF, Simmental kjøtt og
Charolais i snitt høyere klasse enn i fjor.
Limousin ligger i snitt 0,12 klasser lavere,
dvs. i snitt har 12 av 100 dyr oppnådd
en klasse lavere enn i fjor. Fjoråret er ikke
fasit.
Slakteriene har ansvaret for den dag
lige klassifiseringen. Lengdemålingen
vil, sjøl om intensjonen er å komme så
nærme riktig bruk av EUROP-skalaene
som mulig, gi andre utslag enn ren sub
jektiv bedømmelse, f.eks. at Charolais
kommer noe bedre ut enn Limousin, sier
Morten Røe
Hodyr-paradokset
En forklaring på nedgang i klasse har
også vært en større andel slakt av
hodyr. Limousin er en rase hvor hodyra gir relativt god klasse. Hvordan

henger det sammen at limousin da
kommer dårligere ut enn andre raser?
– Spørsmålet kan tolkes to veier. Vi slak
tet flere hodyr i begynnelsen av året.
Hodyr har lavere klassifiseringsresultat.
Den andre fortolkningen – vi regner ut
klasse innenfor kategori. Klassen regnes
ut fra K-faktor, forholdet mellom vekt og
lengde og en del andre faktorer. Vi kan
ikke underslå at Limousin kommer ri
melig bra ut, blant de beste rasene på
klasse. Dernest kommer det med at
forventningene ikke samsvarer med re
sultatet. Vi har lovet Klassifiseringsutval
get å se på om det er hensiktsmessig
å dele rasegruppe 4, med blant annet
Limousine og Charolais i to rasegrupper
i beregningen av klasse, sier fagsjefen i
Animalia til LimousinNytt.
Hodyr-paradoks nr. 2
Om flere hodyr er slaktet, hvorfor har
dette påvirket styrkeforholdet mellom
rasene? Er det slaktet flere hodyr av
Limousin og Simmental enn tidligere?
– Alle ligninger regner i dag ut klassen
innen kategori. Sammenligninger som vi
gjør, er gjort innen kategorier. Ung okse
er den største kategorien i antall slakt,
sier Røe
Lojalitet til slakteri eller
produsent
Animalia har ansvaret for praktiseringen av klassifiseringssystemet. Har
Animalia mest lojalitet overfor slakteriene eller produsentene?
– Klassifiseringsutvalget er det øverste
faglige organ for klassifisering av slakt
i Norge og har det faglige ansvaret for
utvikling og gjennomføring av klassifise
ringsarbeidet. Animalia er sekretariat for
Klassifiseringsutvalget og har ansvaret
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system en fordel
ent og slakteri

for oppfølgingen av klassifisering i det
daglige. Utvalget består av representan
ter fra KLF-bedrifter og Nortura. Nortura
leder utvalget med bakgrunn i sin rolle
som markedsregulator, sier Skulberg.

mange produsenter sitter det der?
– I styret i Animalia sitter det 3 represen
tanter for hver av eierne, Nortura og KLF,
samt 2 ansatterepresentanter sier Ole
Nikolai Skulberg,

Prising ikke et tema for
Klassifiseringsutvalget
– Formålet med klassifisering av slakt
er en objektiv og riktig bedømming av
forholdet mellom kjøtt, fett og bein i en
slakteskrott. Klassifiseringsutvalget eller
Animalia har ikke mer eller mindre loja
litet ovenfor produsenter eller slakterier.
Vi jobber sammen for at klassifiseringen
skal være objektiv, lik og riktig på samt
lige slakterier slik at produsentenes slakt
vurderes likt. Hvordan de forskjellige ak
tørene velger å prise slaktene de kjøper
er ikke et tema for verken Klassifiserings
utvalget eller Animalia, sier lederen i klas
sifiseringsutvalget.

Ingen ekstern vurdering
Har dere fått vurdert omleggingen
av andre uavhengige aktører, f.eks.
tilsvarende organisasjoner som Animalia i utlandet, eller står Animalia
bak all utvikling og kontroll av det nye
systemet?

Ingen produsenter
i Animalia-styret
Hvor mange representanter for slakteriene sitter i styret i Animalia og hvor

– Vi har jobbet med det nye systemet
siden 2013, da vi ble klar over sammen
hengene. Vi har brukt mye tid i 2018
med å etterkontrollere systemet. Over

– Svaret er nei. Vi er ikke medlem i EU,
og kan derfor ha vår egen variant av
EUROP systemet. Når det er sagt så har
vi lært EUROP-systemet av kollegaer
fra Sverige, Danmark, Storbritannia og
Frankrike. Animalia og teknisk partner
Meats har utviklet lengdemålingen, sier
Morten Røe, som følger opp:

160 tusen slakt ble lengdemålt i 2018.
Når det er sagt, så hadde vi i Norge et
lengdebasert støttesystem til klassifise
ring fra tidlig 1980 tall og fram til 1996 da
EUROP ble introdusert. Også den gang
ble alle slaktene lengdemålt. Klassifisø
rene kunne gå inn i et tabellverk og lese
ut klassen til slaktet.
Vurderer klager etter nytt system
Hvorfor vurderer dere klager etter det
nye systemet? Hvis systemet er feil, vil
klagene aldri kunne føre fram. Burde
ikke klagene i overgangsfase blir vurdert ved visuell bedømming basert på
bildene som tas av hvert enkelt slakt?
– Vi har mottatt mange klager. Tror vi har
svart på alle som jeg har fått. Vi har også
konsulenter som har vært ute for å se på
berettigelsen av klagene. Det er Anima
lias klassifiseringskonsulenter som har
satt fasit i det nye systemet. I tillegg har vi
deltatt på et stort antall produsentmøter,
sier Morten Røe.
Saken fortsetter på neste side
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Bilder av de fleste slakt
– Nå har vi svært mye data om hvert slakt
slik at vi kan ettergå hva som har skjedd.
Nå har vi jo muligheter for å ettersjekke,
det hadde vi jo i liten grad i det «visuelle»
EUROP. Vi har bilder av de fleste av slak
tene slakta i 2019. Animalia har oppretta
en egen billeddatabase blant annet for
å bedømme klager. Vi har sett på svært
mange bilder. Dataene som vi har på
slaktene er svært viktige og sier svært
mye, sier Røe
Tror k-faktor blir viktig for
avl og fôring
Morten Røe: -K-faktor er et svært viktig
tall som gir mye informasjon også til pro
dusentene. På Ung okser med Limou
sin-innslag varierer denne fra 40 og opp
til 60. Skal du opp i E klassen, så må
dyret ditt ha en K-faktor på rundt 60.
Etter hvert tror jeg dere som produsen
ter vil se nytten av spesielt K-faktor og
lengde – som er et nytt tall. Disse tallene
gir svært mye informasjon i forhold til avl
og det å fôre dyrene optimalt.
Slaktedyr med utenlandsk far
er et problem
Svært mange produsenter er ikke klar
over at dyrene deres er svært lange, at
det er det viktigste problemet. Vi har vært
borte i slaktedyr med utenlandsk far som
er 20 cm lengre enn rasegjennomsnittet,
sier fagsjefen i Animalia.
Klassifiseringsutvalget mener
lengdemåling gir gode resultater
Burde det for en periode bli gjeninnført klassifisering etter det gamle
systemet parallelt med det nye for å
fange opp avvik på gruppenivå?
Ole Nikolai Skulberg: – Det ble i 2018
gjennomført objektiv lengdemåling av
slaktene parallelt med subjektiv bedøm
ming. I denne perioden har ikke slaktene
blitt avregnet etter lengdemåling, men
etter subjektiv bedømming. Dette var
viktig for å sikre en stor mengde data
som inngår i lengdemålingen før det ble
innført den 7. januar 2019.
Løpende orientert
– Ved innføring av nye systemer er det
alltid nødvendig vurdere resultatene. Ani
malia har fulgt utviklingen på klasse for
hver gruppe og rase daglig etter omleg
gingen til objektiv lengdemåling. Videre
holder Animalia Klassifiseringsutvalget
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løpende orientert på utvikling og resulta
ter. Resultatene fra lengdemålingen blir
satt opp imot tidligere subjektiv bedøm
ming. Klassifiseringsutvalget ser at leng
demålingen gir gode resultater.
Lengdemåling en fordel for både
produsent og slakteri
– Klassifiseringsutvalget og Animalia skal
i løpet av høsten gå igjennom modellene
som ligger bak klassifiseringen av hver
enkelt rase for å forsikre oss at det ikke
gjøres feil i bedømmingen. Årsaken til at
vi gjør dette er at vi vil forsikre oss om at
slaktene blir riktig vurdert, og at vi har et
solid datagrunnlag for å gjøre nettopp en
slik vurdering.
Vi mener at innføringen av objektiv
lengdemåling som blir lik på alle slakte
rier i hele landet er et fremskritt og en
fordel både for produsent og slakteri. Det
har etter Klassifiseringsutvalgets vurde
ring vært riktig å innføre dette nå og gå
bort ifra subjektiv bedømming.
Uklart om nye
nedskjæringsforsøk
Vil det bli gjennomført nedskjæringsforsøk, og når vil ev. resultatene fra
disse foreligge?
– Det gjennomføres kontinuerlige ned
skjæringsforsøk på storfe i Norge. Dette
gjøres i regi av Animalia og finansieres
over omsetningsavgift. Animalia har til
gang på data fra nedskjæringsforsøk
helt tilbake til 1996 og frem til i dag og
disse dataene blir brukt blant annet som
grunnlag for klassifiseringssystemet, sier
Skulberg.
Rammer produsenten økonomisk
Har Animalia drøftet det faktum at en
vedvarende dårligere klassifisering av
f.eks. limousin vil ha økonomiske konsekvenser for den enkelte produsent,
men også for avlsarbeidet på limousin, Ole Nikolai Skulberg?
– Formålet med klassifisering av slakt er
en objektiv og riktig bedømming av for
holdet mellom kjøtt, fett og bein i en slak
teskrott. Slakteriene kjøper hele skrotten
hvor kjøttet har en høy verdi, fettet har
lav verdi og bein har en negativ verdi i
markedet. Det er viktig at vi holder fast
ved formålet ved klassifiseringen.
– Dersom klassifiseringssystemet
skulle ta opp i seg alle forhold fra land
brukspolitikk til avlsmål ville det bli umu

lig å gi en riktig bedømming av forholdet
mellom kjøtt, fett og bein. Dersom aktø
rene ser muligheter til å hente merverdi
i markedet ut ifra enkelte kriterier står
de fritt til det. Avlsarbeidet for samtlige
storferaser er jo et kompromiss mellom
valget mellom flere egenskaper.
Klassifiseringsutvalget og Animalia øn
sker at hele verdikjeden fra bonde til bord
skal oppleve en bærekraftig økonomi.
Systemet straffer de
beste slaktene
Er det heldig at det nye systemet
straffer de beste slaktene, og dermed
indirekte de beste produsentene,
Morten Røe?
– Animalias klassifiseringskonsulenter
er de som kan klassifisering av slakt
best. De har på mange måter designet
systemet slik det har blitt. Systemet «et
teraper» deres klassifisering. Spør du
dem i dag så vil de svare systemet fun
gerer bra, også for det dere mener er de
beste slaktene, Limousin antar jeg.
Avviser problemstillingen
– Vi har hatt mange kontroller, spesielt på
gode slakt, sett på mange bilder av slakt.
Vi har hatt ganske mange Limousinslakt
på vår forsøksavdeling. Kan ikke se at vi
straffer de beste slaktene. Vi har vært på
kontroll, tatt inn svært gode slakt til ned
skjæring, sett på bilder. Kan ikke se at vi
systematisk diskriminerer det dere kaller
de beste slaktene.
Vi skal i den kommende analysen av
systemet se på om det er hensiktsmes
sig å skille Charolais og Limousine i to
forskjellige rasegrupper, dele rasegruppe
4.
Demotiverende for produsenten
Morten Røe, forstår du at produsentene opplever det som demotiverende
at det nye systemet ikke baserer seg
på hva som faktisk henger på kroken, men også drar inn stamtavlen til
dyret?
– Ved utviklingen av systemet har vi
sammenholdt data om slaktet med at
Animalias klassifiseringskonsulenter har
satt fasit til det nye systemet. I denne
analysen finner vi at K-faktor forklarer det
meste av variasjonen i slaktenes klasse,
men at det ligger tilleggsinformasjon i
å trekke inn rase, kjønn og alder. Dette
skyldes trolig at K-faktor sier mye om

Tema klassifisering

slaktenes kjøttinnhold, men at model
len blir bedre til å predikere klasse med
å trekke inn informasjon om blant annet
rase.
K-faktor også for reinsdyr
K-faktor er en svært viktig bestanddel i
det nye klassifiseringssystemet for reins
dyr, som baserer seg på lengdemåling.
K-faktor kunne også ha spilt en viktig
rolle i et mer objektivt klassifiseringssys
tem for sau og lam sier Morten Røe.
Går solo i europeisk
sammenheng
Hvorfor er det Norge det eneste landet som har innført et slikt system, til
tross for at en rekke land med EUROP
har mye større slakteriindustri og
større storfepopulasjon?
– Vi har utviklet et system som vi mener
vil fungere minst like godt som visuell
EUROP. Vi har laget et system som alle
slakterier i Norge kan bruke. Sannsyn
lighetene for lik klassifisering ved alle
anlegg er svært stor hvis alle følger pro
sedyrene. Det nye systemet vil bli mer
forutsigbart for produsentene. Like dyr
under forskjellige leveranser vil få samme
behandling, hevder Moten Røe
Sparer penger på eget opplegg
– Svært mange land i Europa har innført
videobaserte klassifiseringssystemer.
De koster langt mer i innkjøp, kanskje
20 ganger så mye som vårt system. To
av våre klassifiseringsmessige mål er lik
klassifisering i hele landet og til enhver
tid på året. Sannsynligheten for dette har
økt, sett fra vår vinkel.
Simmental er Simmental
er Dølafe
Morten Røe, har du forståelse for at
det stilles spørsmål ved Animalias
faglige skikkethet når en kjent tung
rase som kjøttsimmental i systemet
klassifiseres som lettrase/melkerase?
Hvordan kan man være trygg på at
det ikke er begått andre alvorlige feil i
hvilke parameter som legges inn?
– Vi har data for de fleste av storfera
sene i Norge. Ut ifra dataanalysene som
vi gjorde på dataene i 2018, så mener
vi, og gjør det fortsatt, at modellen med
å ha alle Simmental-slaktene i samme
gruppe er riktig. Dette gjelder ikke bare
Simmental-slaktene, men for eksempel

er jo Jersey, NRF og de gammelnorske
rasene i samme rasegruppe.
Fungerer på gris
– Det å lage modeller som inneholder
data om flere raser ser vi har fungert for
eksempel ved beregning av kjøttprosent
på gris. Vi anser med andre ord ikke at
det vi har gjort er feil i denne sammen
heng. Skulle det vise seg senere at det er
behov for revisjoner så er vi åpne for det.
Avviser ikke
sirkelreferanse
Hvis modellen som
brukes justeres etter
hvert som nye slaktedata kommer inn vil
den være selvforklarende i og med at det
oppstår en form for sirkelreferanse. Hvordan
håndterer dere dette?
– Det beste hadde jo
vært om de nye data
ene understøttet de ek
sisterende ligningene.
Vi har nå data på 160
tusen dyr fra 2018 og
over 180 tusen dyr fra
2019. Vi ønsker jo at de
ligningene som vi bruker
i dag beskriver virkelig
heten så godt det lar seg
gjøre. Hovedmålet er al
likevel å gjøre systemet
så bra som mulig. Derfor
må vi jevnlig ha revisjo
ner.

ten for at menneskelige feil kan påvirke
vurderinger av slaktene som vil sikre li
kebehandling i alle ledd i verdikjeden.
Klassifiseringsutvalget og Animalia har
hatt som mål at det nye systemet skal
gi slaktet den samme klasse som det
ville ha fått ved riktig praktisering av det
gamle systemet. Vi kan ikke med sik
kerhet si at limousin har tidligere blitt for
godt klasset, men med lengdemålingen
som gir en riktig vurdering av slaktetes
lengde (og indirekte beinmasse) er mer
presis en et menneskes visuelle og sub
jektive vurdering, sier Morten Røe
Avviser prestisje
Har det gått prestisje
i saken fra Animalias
side?

Fagsjef Morten Røe i Animalia. Foto: Animalia.

Vi har ingen intensjoner
om å diskriminere Limo
Leder i klassifiseringsutvalusine rasen, vi vil den
get, Ole Nikolai Skulberg.
det beste – slik vi vil for
Foto: Nortura Totalmarked.
alle storferasene. Så må
også dere respektere at
vi skal være rase nøy
trale, å lage system som fungerer best
godt som mulig for alle storferasene, sier
Røe

– Det har på ingen måte
gått prestisje i denne
saken verken fra Klas
sifiseringsutvalget eller
Animalia sin side. Vi er
opptatt av de avgjørelser
som blir tatt og de valg
som gjøres skal være
godt faglig forankret.
Klassifiseringen følges
opp daglig fra Animalia
og Klassifiseringsutvalget
holdes løpende orientert.
Det skal også gjøres en
evaluering og kvalitets
sikring av modellene bak
lengdemålingen. Målet er
da å gjøre korrigeringer
dersom vi avdekker feil
eller skjevheter, sier leder
i klassifiseringsutvalget,
Ole Nikolai Skulberg.

Limousin overbetalt tidligere
Fra informasjonsmøtene som ble
holdt i sommer er det framkommet at
Animalias representant mente at limousin tidligere har fått for godt betalt.
Er dette Animalias offisielle syn?
– Med nytt system fjerner vi nå mulighe
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Vår utfordring til slakteriene
I denne utgaven av LimousinNytt har vi satt oss fore og utfordre slakteriene på hvor de står i konflikten rundt ny
klassifisering. På de følgende sidene vil du kunne lese uttalelsene fra Nortura og fra Kjøttbransjens landsforbund.
Dessverre har begge aktørene valgt å svare i generelle vendinger og har i liten grad svart direkte på våre spørsmål.
Nedenfor kan du lese hva Nortura og KLF ble spurt om – på de neste sidene hva de faktisk svarte.

Av Sivert Mauset
1. Stiller Nortura seg bak Animalia i
denne saken eller vil dere arbeide for
korrigeringer?
2. Hvem kontrollerer kontrollørene? Bør
det innhentes en vurdering av systemet
fra uavhengige aktører, f.eks fra andre
europeiske land?
3. Hvordan vil slakteriene forholde seg
til at leverandører og eiere mister tilliten
til EUROP-systemet?
4. Animalia har uttalt at klassifisørene har
hatt empati med slaktet, underforstått at
det har blitt gitt for god klasse. Er dette
en oppfatning dere deler?
5. Har det vært et ønske fra deres slak
teri at klassifiseringen skal strammes
inn?
6. Hvorfor er det fornuftig for slakte
riene å bruke et system som ikke fullt
ut verdsetter skrotten som henger på
kroken, men som avregner delvis etter
stamtavle?

7. Når skrotten i seg selv ikke betyr
alt, og når særlig fine slakt taper i
systemet: Er slakteriene redd for at
dette virker demotiverende på de flin
keste produsentene?
8. Hvordan stiller slakteriene seg til
at det nye systemet favoriserer mer
kompakte dyr med større frampart,
med de konsekvenser det vil få
både i renraseavl og krysningsavl?
9. Hvor mye har Nortura tjent på
at prisen på råvaren nå har gått
ned på grunn av dårligere klassi
fisering, og hvor mye utgjør dette
sammen med at kjøttfetillegget
har gått ned?
10. Om det blir gjort endringer
i systemet, vil Nortura betale til
bake det som er feil avregnet så
langt i år?
11. Når produsenter klager på klassi
fiseringen blir klagen gjennomgått av
Animalia og etter det nye systemet. Er
det ikke mangel på «rettssikkerhet» for

produsenten at instansen som
har utviklet systemet også skal håndtere
klagene? Og gir det mening at klager
skal vurderes etter det nye systemet hvis
det faktisk er feil i systemet?

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

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

Midt-No
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Norturas syn på endret klassifiseringssystem:

– Klassifiseringen må bygge
på fakta basert på forsking
Av Sivert Mauset
– Helt fra dannelsen av Kjøttsamvirket
har en vært opptatt av rettferdig oppgjør
til produsent, sier fagsjef Asgeir Svend
sen når LimousinNytt ber om Norturas
syn på endringene i klassifiseringssys
temet.
– Klassifisering er et viktig verktøy for
å få til dette, og kjøttsamvirket etablerte
tidlig et klassifiseringssystem. Dette har
selvsagt vært gjennom flere endringer
underveis, etter hvert som en har fått ny
kunnskap eller ny teknologi, sier Svend
sen.
Rettferdig fordeling av
verdiskapingen
Fokus har hele tiden vært å utvikle et
system som er transparent, gir en så
korrekt vurdering av slakteskrottens inn
hold av kjøtt, fett og bein som mulig der
formålet er å gjenspeile den kvalitet som
markedet etterspør.
Klassifisering er derfor avgjørende for
en mest mulig rettferdig fordeling av ver
diskapningen i verdikjeden.
I tillegg vil klassifiseringen bidra til å
sende markedssignalene tilbake til pro

Midt-Norge Slakteri er den
største slakteribedriften som
har sin opprinnelse i MidtNorge. Den ble stiftet i 1984
av slakteriselskapene Inderøy
Slakteri AS (etablert i 1938) og
Levanger Slakteri AS (etablert
i 1932). Med etableringen
klarte bedriften å spesialisere
sine anlegg og etablere en
kostnadseffektiv organisasjon til fordel for bedriftene,
ansatte og bonden.

- EN bEdrift i

KoNSErNEt

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

dusent, som dermed vil få et godt grunn
lag for en markedstilpasset produksjon
på egen gård, heter det fra Nortura.
Felles system eid av Nortura
Det er Nortura som eier Klassifiserings
systemet, men gjennom en bransjeavtale
er dette et felles system som driftes av
Animalia.
Klassifiseringsutvalget er det øverste
faglige organ for klassifisering av slakt
i Norge og har det faglige ansvaret for
utvikling og gjennomføring av klassifise
ringsarbeidet.
Animalia er sekretariat for Klassifise
ringsutvalget og har ansvaret for opp
følgingen av klassifisering i det daglige.
Utvalget består av representanter fra
KLF-bedrifter og Nortura.
Nortura leder utvalget med bakgrunn i
sin rolle som markedsregulator, sier As
geir Svendsen.
Avhengig av tillit
Et Klassifiseringssystem er helt avhengig
av tillit i hele verdikjeden. Det er derfor
avgjørende at dette bygger på fakta ba
sert på forskning.
Klassifisørene er faglig dyktige og gjør
en utmerket jobb, men det stilles ofte kri

tiske spørsmål til et system som baserer
seg på subjektive vurderinger. På gris er
benyttet objektive kriterier i mange år,
og det er jobbet mye med å finne objek
tive metoder for de andre dyreslagene,
mener Nortura
Lengdemåling et
viktig gjennombrudd
– Det var derfor et viktig gjennombrudd
som kom da en fant en god metode for
dette for storfe gjennom lengdemålin
gen som kom på nyåret i år. Innføringen
av dette ble selvsagt også behandlet i
klassifiseringsutvalget, som enstemmig
støttet dette! Det er forutsatt at det nye
systemet skal gi den samme klassen
som en korrekt fastsatt klasse av klassi
fisør, sier fagsjefen, som selv er medlem
i klassifiseringsutvalget.
Lite som tyder på alvorlige feil
Nortura selvsagt opptatt av det nye
systemet følges tett opp, slik at even
tuelle korrigeringer blir implementert så
raskt som mulig. Foreløpig er lite som
tyder på at det er alvorlige feil, men om
slike vil bli avdekket må bransjen i felles
kap finne gode tiltak for å løse dette, sier
Nortura i svaret til LimousinNytt.

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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Kjøttbransjens landsforbund om nytt klassifiseringssystem:

– Det finnes ikke
bedre alternativer
Av Sivert Mauset

bedre, tillit enn dagens system, sier
sjefen i KLF.

– For det første stiller KLF seg helt og Betaler for «rett» kvalitet
fullt bak at vi har et felles, godt og in
– For storfe har overgangen fra bruk
ternasjonalt anerkjent klassifiserings av klassifisør til lengdemåling redu
system i Norge,
sert muligheten for bruk
sier administre
av skjønn i bedømmingen
rende direktør
ytterligere. Med økt ob
i Kjøtbransjens
jektivitet i bedømmingen
landsforbund,Bjørnoppnår vi en gjennomgå
Ole Juul-Hansen.
ende bedre sikkerhet for at
– Og ikke minst
alle leddene i verdikjeden,
at vi har en orga
og at de betaler for «rett»
nisering rundt
kvalitet. Det er bra.
dette med Ani
malia i spissen
Billigere løsning
som ansvarlig for
KLF mener lengdemålings
å ha systemet
løsningen over tid vil være
oppdatert, og
billigere enn å ha en per
å drive kurs og
son til å foreta bedømmin
opplæring av folk Adm.dir. Bjørn-Ole Juul-Hansen. gen. I siste instans er det
Foto: Kjøttbransjens
og bedrifter slik
landsforbund. bonden som betaler for
at praktiseringen
kostnadene til klassifise
og bedømmel
ringen fordi det en del av
sen blir så lik og rettferdig som mulig.
slaktekostnaden.
Å kalibrere menneskers skjønn slik
at alle alltid klassifiserer likt, er umulig. «Fin» skrott
Men Animalia gjør et hederlig stykke uinteressant
arbeid for å få det til likevel, hevder – I klassifiseringen er ikke stamtav
Juul-Hansen.
len et kriterium. Om skrotten er «fin»
eller ikke er i klassifiseringsøyemed
– Meget god løsning
uinteressant. Klassifiseringen sier noe
– Med et Klassifiseringsutvalg be om kvaliteten og mengdeforholdet
stående av folk fra Nortura og KLFs mellom kjøtt og bein. Riktig tilbake
medlemsslakterier til å ta beslutninger melding om dette mener vi må være
om premissene som styrer utviklingen en god tilbakemelding å få for produ
av systemet og løsningen, mener vi at sentene. Slakterienes verdifastsetting
dette en meget god løsning. Det gjel av ulike stykningsdeler er en annen
der for alle leddene i verdikjeden fra skål som i stor grad er styrt av mar
bonde til omsetningsledd av slakt og ked og etterspørsel – dette er ikke noe
kjøtt.
som vedkommer klassifiseringen, sier
Vårt ønske for klassifiseringen er at Juul-Hansen.
den skal være riktig, rettferdig og ob
jektivt – for alle i verdikjeden. Vi kan Ingen gevinst for slakteriene
ikke se at det fins alternativer som Våre medlemsbedrifter har verken
vil kunne fortjene å ha like god, eller vunnet eller tapt på endringene i klas
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sifiseringen, fordi dette er en faglig be
dømming og slaktet kjøpes og selges
med samme klassifisering. Om, eller
hvor mye, våre medlemsbedrifter –
som er både slakterier og foredlings
bedrifter – har tjent eller tapt fordi de
har/ikke har endret sin prising av styk
ningsdelene som slaktet er sammen
satt av, vet jeg ikke, sier Juul-Hansen.
-Jeg forventer at svaret er rett rundt 0
kroner fordi ved videresalg av slakt og
stykningsdeler påvirkes prisingen av
klassene for alle.
Skal fange opp kvalitetene
i slaktet
-Feil kan alltid oppstå. En ting kan
være i teknisk utstyr benyttet til klassi
fiseringen. Slakterier som har hatt feil
i kalibreringen av utstyr må selv rette
dette opp vis-à-vis bøndene. Bereg
ningsmodellene som benyttes i klassi
fiseringen er stadig under vurdering og
utvikling. Intensjonen er at modellen
alltid skal være egnet til å fange opp,
og gi uttrykk for, de kvalitetene som
slaktet representerer. Nedskjærings
forsøk for å verifisere sammenhengen
mellom skjæreutbytte og klassifisering
er viktig i denne sammenheng. Det
gjennomføres også FoU-prosjekter
som bidrar til at vi kan utvikle og for
bedre systemet.
KLF tror fullt og helt
på Animalia
-Animalia har ingen økonomiske in
teresser i hvordan slaktene blir be
dømt. Deres oppgave er å påse at
vi har et klassifiseringssystem som
er objektivt og gir et riktig uttrykk av
slaktekroppens sammensetning. KLF
har tillit til dagens klagehåndtering
og hvordan Animalia og Klassifise
rings-utvalget jobber med dette, av
slutter Bjørn-Ole Juul-Hansen.

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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Limousin i Danmark scorer bedre
i EUROP enn i Norge
V/avlsutvalget
Avlsutvalget har innhentet informasjon fra Danmark gjennom årsstatistikk 2017
Dansk Kødkvæg. Tall for dansk limousin 2017, sammenlignet med norske tall
fra storfekjøttkontrollen 2018.
Dyregruppe

Klassifisering Dansk limousin

Klassifisering Norsk limousin

Differanse

Ung okse

U+ (11,9)

U (9,6)

2,3 klasser

Kvige

U (10,7)

R (8,3)

2,4 klasse

Som det går fram ligger dansk limousin betydelig over norsk
limousin. Når vi i tillegg vet at den danske limousinen er stor
og høyreist, med stor ramme og mindre kjøttsetting enn den
norske limousinen, så blir denne skjevheten enda større.

Konklusjonen er at dansk limousin klasser seg 2 slakteklasser bedre. Til Animalia er det bare å si: Dette viser
at EUROP systemet ikke behandles likt i Danmark og
Norge.

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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Steinvik
Limousin

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

Kontakt: Rita Steinvik

|

ritasf@online.no

|

Tlf. 995 25 848

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

www.fkra.no • www.felleskjopet.no

Pluss_Bedre helse med Ammeku_A5_2016_FKRA.indd 1

21.03.2016 09:08:14
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Klassifisering i F
Av Ola Jørn Tilrem
Mange limousinavlere har
registrert markant nedgang
i klassifiseringsresultatene.
Dette er også en utvikling
som kommer til uttrykk i
Storfekjøttkontrollen.
Men i den grad limousin som rase har
endret seg så er det heller i retning av
å score mer i de beste klassene. Den
negative utviklingen skyldes endringer
i tolkningen av klassifiseringssystemet.
Eller mer presist, måten klassifiserings
systemet Europ blir tolket på i Norge.
Illustrasjonene til denne artikkelen viser
hvordan Limousin klasser i Frankrike.

Den legendariske franske seminoksen Uskudar

EUROP
LIMOUSIN

GJENNOMSNITT KLASSE I PERIODEN 2002 TIL 2018

Hvorvidt norsk slakteindustri har anled
ning til å tolke Europsystemet på sin
måte, er et spørsmål som vil måtte bli
gjenstand for etterprøving og lovlighets
kontroll.
Det er et udiskutabelt faktum at det ek
sisterer markante forskjeller på hvordan
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systemet praktiseres i Norge sammenlig
net med andre land. Dette får helt klare
negative økonomiske konsekvenser for
norske avlere som ikke får betalt for den
kvaliteten de produserer.
Det er verdt å merke seg at dette med
en annerledes tolkning av Europsystemet

var i gang lenge før igangsettingen av
lengdevurderingen.
Resultatene etter den siste omleggin
gen får vi først når vi ser på resultatene
for 2019, og de viser en eskalering av
samme utvikling. Altså en enda dårligere
klassing av de beste slaktene.

Tema klassifisering

Frankrike
Slik scorer limousinrasen i EUROP-systemet
Figuren nedenfor er dokumentasjon fra Frankrike og viser
hvordan gjennomsnittsdyr av
Limousinrasen klasser seg
i Europ-systemet.

KU

UNG
OKSE

KVIGE

KALV

78 % av kalveslaktene er innenfor E- og Uklassen. Nærmere 100 % av kvige slaktene klasses i E-, U eller Rklassen. Rundt
85 % av ungoksene går i E- og Uklassen, og over 90 % av kyrne E-, U eller Rklassen. Disse tallene er gjennomsnittet, dvs.
dyr som ligger på ca. 100 i indeks for muskel. Avler man på dyr som har høyere muskelindeks så vil klassingen bli enda bedre,
og avler man på dyr med muskelindeks under 100, så vil resultatet bli svakere.

Betydningen av muskelfylde hos avlsoksen
Driver du med renraset limousin så gir grafen nedenfor et godt bilde av hva man
kan forvente av formklasse på sønnene etter okser med ulik muskelfylde.
Bruker du en renraset
limousin med fransk
muskelindeks på 75 vil
16 % av sønnene klasse 1
Eklassene, snittet vil ligge
på ren U.

Bruker du en renraset
limousin med fransk
muskelindeks på 100
vil gjennomsnittet av
sønnene slakte seg
til U+.

Bruker du en renraset
limousin med fransk
muskelindeks på 125
vil 60% av sønnene
klasse seg innenfor
Eklassen.
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Ola Jørm Tilrem, Eide Limousin.

Foto: Jan Oddvar Nilsen.

Ytring:

– Produserer kvalitet, men slakteriene
stikker av med fortjenesten
Av Ola Jørn Tilrem
Omleggingen av klassifisering av stor
feslakt avdekker forhold som viser at
norske produsenter av storfekjøtt man
gler rettsvern som sikrer en korrekt vur
dering av slakt som leveres og dermed
at slaktet blir rett prissatt til produsent.
Mens det i andre land er nøytrale perso
ner som er autorisert og utøver kontroll
på vegne av statlige landbruksmyndig
heter, så er det i Norge slakteindustrien
selv som kontrollerer seg selv.
Siden 1996 har Norge brukt EUs
klassifiseringssystem Europ. I EU kon
trolleres det i tillegg jevnlig av statlige
autoriserte inspektører at klassing og
prising er korrekt. Når dette ikke skjer i
Norge så kommer det av at EUkommi
sjonens forordning nr. 1249/2008 som
gjelder gjennomføringsbestemmelser
til handelssystemet for slakt av voksent
storfe, svin og sau for innberetninger
av priser er tatt ut, og ikke er en del av
EØSavtalen med Norge.
Uholdbar situasjon
Det gjør at Norges praksis ikke kan
kontrolleres eller etterprøves av EU. Det
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gjør også at slakteindustrien
i Norge løper liten risiko med å tolke
EUROPsystemet på en måte som av
viker fra originalen. I dette smutthullet
er slakteindustrien utenfor rekkevidde
av EUs kontrollapparat, samtidig som
norske myndigheter mangler en nasjo
nal kontrollmyndighet som fører tilsyn
med disse forhold. Når slakteindustrien
under slike omstendigheter til overmål
har oppgaven med å kontrollere seg
selv, så er det en totalt uholdbar
situasjon som krever snarlig politisk
handlekraft til å få endret.
Mister rettsvern
Vi er nå kommet i en situasjon der det
er flere forhold som hver for seg peker
på alvoret og gir indikasjoner på beho
vet å få ryddet opp i forhold til den prak
sisen som nå er etablert. En situasjon
der primærprodusentene mister
sitt rettsvern på grunn av manglende
kontroll fra det offentlige burde alene
være årsak nok. Prisfall gir konse
kvenser for veldig mange produsenter.
Produsenter av kvalitetsslakt som
eksempelvis rasen Limousin, opplever
dramatisk fall i klasse og pris og at

samme type dyr blir klasset dårligere
i Norge enn det de gjør i andre land.
Vilkårlig behandling
Dette fører til at produsenten ikke får
betalt for den kvaliteten som de pro
duserer. En sannsynlig konsekvens
av dette vil bli nedgang i produksjon
av norske kvalitetsslakt. Vi ser også
eksempel på vilkårlighet i form av at
enkeltslakteri har valgt å klasse/prise
slaktene slik at gevinsten av en enkeltle
veranse kan utgjøre over 20000 kroner
mer til produsent, enn hvis produsenten
leverte til Slaktesamvirke. Vi ser også
at enkeltprodusenter som har klaget er
tilgodesett med beløp i samme størrel
sesorden, etter reklassing av slaktene.
Norturas rolle som markedsregula
tor samtidig med deres sentrale rolle
i endring av klassifiseringsregelverket,
kombinert med selskapets, over tid
skrantende økonomi, er også om
stendigheter som roper på en overord
net gjennomgang og innføring av en
mer tillitvekkende, pålitelig og transpa
rent praksis.
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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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Arnstein bygger
nytt slepplaftfjøs
Av Lars Henden
– Skulle jeg fortsette med
ammeku så måtte jeg velge
mellom å fortsette i tungdrevne fjøs eller bygge nytt.
Det sier Arnstein Dyrset i
Halsa på Nordmøre.
Arnstein har gått fra et yrkesliv som svei
ser til entusiastisk limousinbonde. Etter
at han overtok gardsdrifta i 2010 har
besetningen gradvis økt til et punkt hvor
valget måtte tas, bygge nytt eller ikke.
I Halsa er det mange som har lagt
ned drifta, og Arnstein har derfor kun
net utvide arealgrunnlaget med tre bruk
kun få kilometer unna heimgarden, med
lettdrevet jord og gode beitemuligheter.
Heimgarden er opprinnelig et melkepro
duksjonsbruk, men når Arnstein tok over
var drifta basert på 25 ammekyr og 70
hjort.
Sistnevnte dyreslag er kutta ut, og
mordyrtallet er økt til 45. I tillegg har Arn
stein nå tre avlsokser. – Hele tida har det
vært brukt renrasa Limousinokse, ene og
alene for det er den rasen jeg liker best.
Har også ei charolaisku for jeg fikk lyst å
prøve den rasen, men det er nok med ei,
sier Arnstein med et smil.
Bygger i slepplaft
– Skulle jeg fortsette med ammeku så
måtte jeg velge enten drive tungvint noen
år eller bygge nytt. Heldigvis var jeg en
av de siste som fikk støtte fra Innovasjon
Norge på 1,5 millioner kr.
Nyfjøset blir et bygg på 68 x 20 meter
plass til 60 mordyr med kalver og 20
ungdyr. Oksene vil fortsatt gå i et av
gamlefjøsa
– Jeg ønsket et tradisjonelt tre-fjøs, jeg
har derfor valgt slepplaft fra Solem Sag
i Surnadal.
Til å sette opp bygget valgte jeg K.
Lervik en lokal entreprenør, mens trøn
derfirmaet Vangstad A/S har satt opp
gjødselkummen.
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Arnstein ser fram til å få samla mordyra i et fjøs

Kummen er allerede ferdig og grunnarbeidet i gang til nytt slepplaftfjøs med god utsikt.

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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Bavardage nr. 1 i Norge
på totalindeks
Avlsutvalget v/Bjørn Aasen
Den franske limousinoksen Bavardage ligger på topp når vi sammenligner seminokser
av de 5 raser i det norske avlsverdisystemet. Her kommer ti på topp listen i Norge.
Plassering Rase

Navn

Nasjonalt nr.

Totalindeks

1

Limousin

Bavardage

72106

131

2

Angus

Ayrvale Bartel E8

74041

125

3

Angus

Comet av Are

9842

123

4

Simmental

Lucky Luke P

73079

123

5

Charolais

Novotel

70014

123

6

Simmental

Jagermeister P av
Hovde

73102

122

7

Angus

Emil av Lillebakken

74028

122

8

Simmental

Cadett av Stustad

73046

120

9

Angus

Jens av Grani

74061

120

10

Simmental

Ja P av Nes

73101

120

10

Simmental

Gulli av Stustad

73077

120

Bavardage
Bavardage ligger godt foran neste
mann på listen, Ayrvale Bartel E8 av
rasen Angus. Neste Limousinokse
på listen er norske Lars Rocko av
Holann, med totalindeks 116

Franske avlsverdier med rangering innen de franske raser
Plassering Rase

Marseille av Øiestad

Fransk toppokse med norsk bror
Også i Frankrike ligger det en Limousinokse på toppen av totalindeksen, be
skrevet som IVMAT i Iboval systemet
i Frankrike. JT heter Limousinoksen og er
sønn av den kjente avlsmatador Cameos
med morfar Nimbus MN. JT er sterk på
produksjon, spesielt på muskel med hele
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Navn

Nasjonalt nr.

Ivmat/totalindeks

1

Limousine

JT

FR8710311268

135

2

Limousine

CAMEOS

FR2424507604

134

3

Charolaise EPERNAY

FR5109037940

134

4

Limousine

FR4242420623

132

5

Charolaise LEBONVO

FR1423175165

131

6

Charolaise BASTION

FR1001837008

131

7

Limousine

FR2246742678

131

8

Charolaise HONORABLE FR7121533020

130

9

Limousine

HORN

FR4813018864

130

10

Limousine

JURANCON

FR2424384719

130

LEESTAN

IMOLA

139. Videre er han over middels på melk
i døtre og på gjennomsnitt på kalvings
evne døtre. Moregenskapene har fore
løpig lav sikkerhet på ca. 50 %. Fødsel
direkte er på gjennomsnittet i Frankrike.
Det er ekstra morsomt at JT gjør det
så godt i Frankrike, fordi vi har broren
72235 Marseille av Øiestad, med samme

far og morfar i Norge. Vi har stor tro på at
Marseille av Øiestad med fødselsindeks
102 og produksjonsindeks 120 skal
gjøre det godt i Norge. Han er født i 2017
og har foreløpig ingen samlet morindeks.
For å sammenligne mot Norge, så ser
vi at Bavardage nå ligger på Ivmat 128 i
Frankrike.

Et norsk produkt fra:

TA HELE LANDET
i bruk

MED VESHOVDA GJERDESYSTEM
Gjerdesystemet består av:

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

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

FLEKSIBELT

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

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

ENKELT

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

SOLID

Lengre levetid enn
dagens løsninger.
Ingen rustproblemer!

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

Ring 414 44 878

www.gjerdesystem.no
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Styrenytt
Endringer i avlsutvalget
og fortsatt arbeid med
klassifiseringsspørsmålet.
Av Lars Erik Megarden

Bjørn Østebrød har trått inn som nytt medlem i avlsutvalget etter Kristian Hovde.

Foto: Privat.

Pioneering solutions in animal health

Etter årsmøtet i februar valgte styret
ut avlsutvalget til Norsk Limousin med
Kristian Hovde som leder. Etter det
hadde TYR sitt årsmøte. Der ble Kristian
valgt inn som styremedlem.
Flere så det som en ulempe at Kristian
både satt som leder av et avlsutvalga
samt som styremedlem i TYR.
Etter dialog med Kristian og TYR valgte
styret i Norsk Limousin løse Kristian fra
sitt verv i foreningen.
Halvor Øiestad ble forespurt og takket ja
til å være leder for avlsutvalget det kom
mende året. Med seg på laget har han
Bjørn Aasen fra Tynset som nå har vært
i utvalget i flere år. Inn som nytt medlem
falt valget på Bjørn Østebrød. Han er en
avlsinteressert rogalending som har til
hold på Bryne.
For tiden jobber avlsutvalget med uttak
av testkandidater til Staur. De vil snart
begynne å se på årets import av semin,
samt muligheten for noen embryo kom
binasjoner.
Kontaktinfo til disse karene finner dere
fremst i bladet. Ta kontakt med en av
dem for å være med på å utforme mor
gendagens norske limousin.
Styret har gjennom sommeren fulgt opp
saken angående den nye metoden for å
klassifisere slakt.
Vi har valgt å bruke de som er ansatt
i organisasjonen for å forvalte ammekua
og Norsk Limousin sine interesser til å
fremme vårt syn på utfallet av den nye
metoden å klassifisere slakt på.
100
Vi har bedt Animalia komme med
nedskjæringsforsøk
som viser sammen
95
hengen mellom slakteprosent, klasse og
salgbar
vare. For klassifiseringen skal si
75
noe om verdien av varen som henger på
beinet.
TYR har invitert til møter den kom
mende
tiden, og vi følger opp dette.
25
5
Når
det gjelder auksjon på
Agrovisjon i Stavanger i november:
0 Følg med på sosiale medier og
hjemmesida for mer info om den saken.

Animax_Agrovision Limmo auction advert_no bleed_5-10-16
05 October 2016 09:30:34
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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

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Fjøssystemer støtter
kombinertlandslaget

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no
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Fenotypetesten på Staur 2019–2020

– Sesongens testo
Avlsutvalget v/Bjørn Aasen
Stor påmelding til Staur
Totalt var det påmeldt 88 limousinkalver
til de 19 plassene i årets testomgang.
Påmeldte kandidater er fra 30 besetnin
ger. Dette er avlsutvalget og administra
sjonen meget fornøyd med. For å være
aktuell for besiktigelse må kalven være
stambokførbar og oppfylle visse krav til
bla. avlsverdier. Avlsplanen inneholder
flere kriterier. Blant annet skal kalvens
fødselsvekt være maks 47 kg, O-dagers
avlsverdi maksimalt 107. Mor til kalven
bør ha minst 90 i fødselsindeks. Kalven
selv bør veie 300 kg ved K200, oksekal
ver med lettkalver genetikk bør minimum
ha 280 kg K200.
67 av 88 besiktiget
Avkom etter prioriterte fedre blir høyest
prioritert, men det kan være andre fedre
som er av interesse. Av de påmeldte
kandidatene var det 67 som adminis
trasjonen og avlsutvalget plukket ut til
besiktigelse. Kandidatene som ble be
siktiget etter prioriterte fedre er følgende:
Full French oksene Ginseng og Gre
nache (toppkandidatene fra mor-teststa
sjonen Moussours), Isle ET av Øiestad,
Hamac, Gagneur MN og Hagard MN.
Videre kalver etter prioriterte kolla fedre:
Lenni PP, Junior PP og Torino PP. Andre
interessante kandidater er etter Azurri,
Bel Orient, Jongleur, Loyal, Sympa, Gen
giskhan, Ebene MN, Edakkya, Fumaroli,
Haribo, Hussac, Ibiza P av Hovde, Im
aldur av Dovre, Javardage av Utgård
strøen, Jovna av Gorseth, Lars Vegas
P av Hovde, Lex Luthor PP av Søstuen,
Mylord P av Utgårdstrøen.
Oksene tas ut i tre puljer etter alder.
Er oksen født mellom 21.12.201801.02.2019 havner han i pulje 1. I pulje
2 er det okser født mellom 02.02.201901.03.2019, og i pulje 3 havner de som
er født mellom 02.03.2019-31.03.2019.
Bein og klauver
En besiktigelse innebærer at det kommer
en fra ressursgruppa til gården for å se
på kalven og dens mor. Lynne og ekste
riør inkludert bein og klauver er hovedfo
kus. Bein og klauver har fått ytterligere
fokus etter de siste årganger på Staur.
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To av de 67 kandidatene som ble besiktiget.
Mor blir også vurdert.

Besiktigelsen må gjøres i forkant av utta
ket av den pulja oksen er i. I de tilfeller en
produsent har okser i flere puljer vil be
siktigelsen tas slik at eldste okse er klar
før uttaket av sin pulje.
Avlsutvalget og administrasjonen har
uttaksmøter for hver pulje. Etter møtene
vil det bli sendt ut informasjon til opp
dretterne som har kalver som blir tatt ut.
Oppdrettere med kalver som ikke blir tatt
ut vil også få beskjed.
Dato for uttak: Pulje 1: 02.07.2019.
Pulje 2: 05.08.2019. Pulje 3: 02.09.2019.
Uttaket er ferdig
Vi har mange kalver etter prioriterte fedre.
Videre er det flere kalver etter de upriori
terte fedrene som også er interessante.
Kalver etter norske ungokser og norske
eliteokser som er prioritert til neste år, er i
utgangspunktet mindre interessante.
Pulje 1, 2 og 3 er ferdig uttatt og de siste
kalvene i pulje 3 kjøres i disse dagene
inn til Staur.
Godt fornøyd tross utfordringer
Avlsutvalget er godt fornøyd med uttatte
oksekalver. Selv om vi kunne ønsket oss
flere kandidater av moregenskapsok
sene Grenache og Ginseng. Videre har

vi slitt noe med å fylle plassene for kolla
okser, men fikk til slutt en god fordeling
mellom full french og kolla okser. Som
vanlig er det noen utfordringer underveis
i en uttaksprosess. Nevnes kan kandida
tens utvikling i helsestatus og lynne før
innkjøring, feil i avstamningskontroll, gen
status, eller hornstatus, kalvens vektut
vikling K200 og avlsverdi utvikling. Videre
mødrenes bein og klauver og utvikling i
indeksen på oksekalven, mødrene og
fedrene.

tokser er tatt ut
Ingen etter Ginseng
Oksekalver etter den franske prioriterte
oksen Ginseng falt dessverre ut pga.
til dels helsesituasjon på kalv- og mor
sindekser, videre for Ginsengs dårlige
fødselsindekser med 0 dagers 117 og
fødselsindeks 77 i Norge. Franske in
dekser tilsier fødsel tyngre enn gjen
nomsnittet, ellers gode morsegenskaper
med bra kalvingsevne, mye melk og høye
avvenningsvekter på kalver. Avkom etter
Ginseng håpet vi kom inn, men slik ble
det ikke.

Junior PP, supert lynne men
svak fødselsindeks
Oksekalver etter den irske/franske (norsk
stambok benevnt som irsk, fransk stam
bok benevnt som fransk) prioriterte
oksen Junior PP falt dessverre ut pga.
for dårlige fødselsindekser med 0 dagers
116 og fødselsindeks 66 i Norge. Irske
indekser tilsier fødsel på gjennomsnittet,
ellers supert lynne og moregenskaper
over gjennomsnittet på kalvingsevne,
melk og fertilitet. Her hadde vi i tillegg
flere homozygote kandidater, men faren
Junior PP holdt ikke kravene om fødsel
sindeks i det norske avlsverdi systemet.

Ei heller Gagneur MN
Oksekalver etter den franske prioriterte
oksen Gagneur MN falt dessverre ut pga.
til dels mødrenes bein og klauver og mors
fødselsindekser. Gagneur MN har gode
fødselsindekser med 0 dagers 92 og fød
selsindeks 109 i Norge. Franske indekser
dokumenterer lette fødsler, ellers meget
gode produksjonsegenskaper og supert
lynne. Avkom etter Gagneur MN håpet vi
kom inn, men slik ble det ikke.

Disse 19 er tatt ut:
Individ nr. og navn

Far

Morfar

Genstatus

Hornstatus

0735 Obama PP av Utgårdstrøen

Torino PP

Ludwig PP

O

Homozygot kollet

1063 OKS PP av Steinvik

Torino PP

Tigris

O

Homozygot kollet

0748 Oberst av Utgårdstrøen

Isle ET av Øiestad

Tricot

FF

Avhornet

1020 av Øiestad

Isle ET av Øiestad

Stmb. 56834 av Værne kloster

FF

Avhornet

0015 Olle av Kleiven

Isle ET av Øiestad

Gubben av Hvam

O

Hetrozygot Kollet

0017 Olander av Kleiven

Isle ET av Øiestad

Polled Sherif

O

Hetrozygot Kollet

1794 av Hovde

Grenache

Ibiza P av Hovde

O

Hetrozygot Kollet

0745 Oxe av Utgårdstrøen

Grenache

Mas Du Clo

FF

Avhornet

1904 av Viersdalen

Hagard MN

Azurri

FF

Avhornet

1258 Ollebolle av Søstuen

Hagard MN

Damona

FF

Avhornet

1991 Oker av Hegge

Hamac

Bavardage

FF

Avhornet

1919 Osvald av Viersdalen

Hamac

Azurri

FF

Avhornet

2315 Olympian ET av Aaland

Azurri

Armoric

FF

Avhornet

1262 Omac av Søstuen

Hamac

Østergaard Flamme

FF

Avhornet

767 Onkel P av Utgårdstrøen

Torino

Victor av Helgum

O

Hetrozygot Kollet

971 Oligark av Helland

Torino

Herou av Steinvik

O

Hetrozygot Kollet

1741 Octopus P av Refling

Hamac

Home Run P ET av Hovde

O

Hetrozygot kollet

3005 Orion av Dovre

Loyal

Monster av Eide

FF

Avhornet

774 Oskar P av Utgårdstrøen

Lenni PP

Victor av Helgum

O

Hetrozygot kollet

Avlsutvalget mener vi har fylt Norsk
Limousins avlsplan på en god måte.
Avlsplanen beskriver at vi skal ha minst
6 okser innenfor følgende grupper: 1.
Full French. 2 Kollet. 3. Lettkalver. 4.

Moregenskaper. Vi har 10 Full French
okser og 9 kollete. Videre innehar ok
sene gener, som gjør at vi fyller kravet
om lettkalvere og moregenskapsokser.
Vi har flere gode halvsøsken grupper

etter prioriterte okser. I tillegg noen
interessante enkelt okser. De eldste
oksene er allerede i gang i testen. Vi
krysser fingrene for en god fenotype
test på Staur.
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Send oss Limousinbilder
og konkurrer om
limousinartikler!
Vi vil gjerne ha tilsendt gode bilder,
både inne og utendørs. Det kan være
bilder bare av dyra, men også bilder
av arbeid med dyra, som klipping,
veiing, osv. I hver utgave trekker vi ut
et vinnerbilde som blir belønnet med
limousin profilartikkel: Det gjelder
også for nye bilder som blir brukt
som framsidebilder.

er 300 dpi som er måleenheten ved trykking. På kame
raet kan vi lese av størrelsen i piksler. Som et eksempel:
Et bilde som skal trykkes i A4, type framsidebilde, i 300
dpi, bør være på 2480×3508 px.
Har du tunge bildefiler med knallgode bilder kan
disse sendes på e-post. Se i margen på side 3 for
e-postadressen til redaktøren. Du kan også sende på
Messenger, søk opp Sivert Mauset. Det er også en in
stagramkonto som heter norsklimousin, bruk hashtag
#norsklimousin. Et tredje alternativ er facebooksida
«Limousinavlere», merk da gjerne bildene med Limou
sinNytt slik at vi vet vi kan bruke de.

Vi kan ikke betale noe for bildene, men når de brukes
enten i bladet, hjemmesida eller andre steder blir du
som fotograf kreditert. Vi sender ikke bilder videre til
bruk av andre uten å spørre deg som fotograf først.
Det er en fordel med god oppløsning, minimumskravet

Denne utgavens vinner er:

DRØV
til storfe i vekst

www.norgesfor.no

May Kristin Lofthus med bilder av
besetningen Lofthus Limousin,
på sommerbeite i Åbødalen i Sauda.

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.
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KLÆR MED LIMOUSINLOGO

CLIQUE LEMONT
FUSKEDUNJAKKE
Pris 550 kr

LYGNA ULLGENSER GRÅ/
LIMEGRØNN
Pris 470 kr

GENSER V-HALS LOWEL
Pris 350 kr
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JAKKE KOLBU
MED SOFTSHELL
KONTRAST

Pris 450 kr

NATOLUE SOTARN
SVART
Pris 150 kr

Bestillinger av profilartikler sendes på epost til
Rita Steinvik: ritasf@online.no.
Husk ønsket størrelse og korrekt adresse!
Vi har også andre profilartikler, som våre klassiske arbeidsklær;
jakke, bukse og kjeledress med limousinlogo. Vi har også krus,
pin og nøkkelringer.
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Returadresse:
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

Kvalitetsprodukter fra BBagro
ing
To rør i innfestn bilitet
gir styrke og sta

Hodeløfter for s
innlegg av bolu

BBagro-hekken

Sikkerhet satt
i system

Ren og ryddig boks!
Med stabile sveiver for alle operasjoner.
Kan brukes for transport av enkeltdyr
opptil 1400 kg. Gummigulv palleløft.

Fanghekk ROBUST!
For hornede dyr.

Kraftfôrautomat for kalv på beite.
Forgården skal ikke ha tak som beskytter
de dominerende kalvene mot sol og regn!

Telefon: 69 12 68 00

www.bbagro.no

