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Bærekraftfôr
- redusert metanutslipp

Enkel fôring og god
helse for både ku og kalv
Formel Ammeku Konsentrat sikrer god
dekning av vitaminer og mineraler.
Samtidig dekkes proteinbehovet
gjennom vinteren. Det legger et godt
grunnlag for friske kyr og kalver - og
god lønnsomhet.

Visste du at:
•

•

Formel Ammeku Konsentrat
inneholder organisk selen
Formel kraftfôr inneholder
essensielle oljer som reduserer
metanutslipp
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Rett verdi

Det å sette rett verdi er vanskelig. Og
ofte kan det være forskjellig syn på hva
som er rett verdi på samme vare.
Tilbakemeldinger fra de som var til
stede på middagen i etterkant av auksjonen i forbindelse med Agrovisjon
i Stavanger, var ubestridt positivt. Det
er klart at dette var en suksess, og at
de som var til stede satte pris på å ha
en sosial arena. Og det å ha en sosial
arena har alltid hatt en høy verdi.
Vanskelig å verdsette, men bestandig
verdsatt.
For etter auksjonen var nok oppdretterne som satte dyr disponibel for
auksjonen noe skuffet over prisene auksjonen omsatte dyrene for. Men til slutt
er det markedet som setter verdien på
objektet. Og akkurat på dette tidspunktet med de forutsetningene som var til
stede var dette verdien som ble satt.
Og mange faktorer påvirker.
Verdien av å ha et sunt og frisk dyr
i en buskap har en stor gevinst. Disse
dyrene har potensialet for å produsere
over hva som er forventet. Har selger
en besetning som er Grønn på helsestatus, kan vedkommende heve en økt
verdi på omsatt livdyr. Men skal man
heve denne verdien, må man også tolerere at den ikke er tilstede om besetningen skulle være Rød. Dessverre er
det ikke alle som håndhever dette. Dermed svekkes verdien av å skulle ha et
system som håndhever smitte mellom
besetninger og bekjempelse av dette.
Og kanskje var det mangel av denne
håndhevingen som reduserte prisene
under Limmo´19. Det var fra arrangøren
sin side gjort mange tiltak for å håndheve et godt smittevern før, under og
etter auksjonen. Men bare timer før
dyrene skulle transporteres inn, ble det
gjort kjent at det er flere besetninger
med Ringorm i Rogaland. Flere selgere
vurderte sterkt å holde igjen sine dyr
nettopp for å være tro mot det systemet

som er etablert mot smitte. Mattilsynet
ga ingen signal om at auksjonen måtte
avlyses, og rådene ble tatt til følge. Men
kanskje er det nettopp markedet som
her svarer med sitt fravær, og da verdsetter sitt eget smittevern høyere enn
god genetikk.
Vi kan i dag si at verdien av forrige
utgave av LimousinNytt var av høy
verdi. Sammen har vi gjennom bladet
fortalt hva foreningen og dets medlemmer ser på klassifiseringsspørsmålet.
Mange har blitt delvis sjokket over historier som der er fortalt. Og ord som
«ran» er brukt som respons på noen av
de skildringene som der er gitt. Vi har
i skrivende stund fortsatt ikke fått noen
respons fra de ansvarlige for endringen
i klassifiseringen på hvordan vi skal forholde oss til dette i tiden fremover.
TYR har gjennom sommeren endret
måten beregningen av avlsverdier blir
utført. Dataprogrammet som beregner
disse verdiene er fornyet, og dette programmet har større kapasitet. Den største forskjellen er nok at den nå inkluderer
større mengde slaktedata. Nå vil også
individer som har skiftet besetning bli tatt
inn i beregningen. Jeg har blitt kontaktet
av medlemmer som har registrert svært
store endringer i disse verdiene siden
februar. Vi snakker her om 29 poeng på
morevne. For den som sitter med disse
dyrene har indeksen en verdi. En nedgang i indeksen morevne fra 130 til 101
vil jeg si er en reduksjon av verdien. Hva
konkret dette skyldes vil vi måtte ta opp
med TYR. Uansett vil det å ha et felles
system ha en verdi. Så må vi gi konstruktive tilbakemeldinger for å bidra
til å at verdiene blir riktig.
Det å stå sammen har virkelig en verdi.
Desto flere som bidrar inn, jo bedre
rustet er vi til å høste vår verdi. Styret
vil være samlet under Storfe 2019.
Håper å kunne treffe flere av dere der.
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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.

4

LimousinNytt

3|2019

Det nærmer seg jul!
Hvorfor ikke kjøpe en julegave til «bonden som har alt», hos
Bryne Landbruksservice? Vi kan pakke inn, før vi sender!

For eksempel:
•

Kalveseil, for veiing av den nyfødte kalven (med Norsk Limousin trykk)
Kalvedekken med klipps-lås (med Norsk Limousin trykk)

•
•

Manuell melkepumpe, til å få ut, og gi kalven råmelk
Moocall kalvings varsler

•
•

Råmelks erstatning

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

Politisk avl
Storfeavl er møysommelige greier.
Generasjonsintervallene er lange og avkommene pr mordyr er få. Dermed er
det også krevende med hurtige taktskifter og stadige endringer i hva som kan
defineres som idealdyret. Det kan faktisk
være vanskelig nok å nå målene i allerede
etablerte avlsplaner selv om disse holdes
ganske like over lang tid. Likevel ser vi nå
endringer i omgivelsene våre som krever
at vi tar et nytt blikk på hvordan vi avler.
Klassifisering er et tema som vi ikke
er ferdig med. I skrivende stund gjenstår
fortsatt utlovede møter og nedskjæringsforsøk. Men slik det står nå vil endringene
i klassifiseringssystemet få konsekvenser
for hvordan det ideelle limousin-dyret
skal se ut for å oppnå like god klasse
som tidligere. Korte kompakte dyr, hva
vil det bety for andre egenskaper som for
eksempel kalving? Og har vi tilgang på
dyr av en slik type, som samtidig holder
det genetiske nivået vi ønsker på andre
egenskaper? Ønsker vi i det hele tatt å
gå i en slik retning? Animalia har samtidig
forklart oss at den utenlandske genetikken er den som gir dårligst klasse, så satt
på spissen må vi avle oss i en ny retning
kun basert på egen populasjon. Alt dette
på grunn av det som i utgangspunktet
ble solgt inn som kun en teknisk endring
i måten slaktene skulle bedømmes på.
En annen problemstilling som berører
avlen er fôret som dyra skal vokse på.
Debatten rundt kjøtt og klima er i beste
fall uoversiktlig og unyansert. Men fôrseddelen er blitt politisk. Paradokset
er åpenbart for alle med et visst kunnskapsnivå om storfeavl og fôringslære:
Dyr med høy fôrutnytting og genetikk for
høy tilvekst vil vokse raskere og produsere mindre metan pr kilo kjøtt. Dyr på
tilnærmet rein grasfôring vil vokse seinere og generere mer metan pr kilo kjøtt.
Men sistnevnte dyr kan fôres på areal
som ikke kan eller bør nyttes til direkte
menneskeføde. Grasfôra er også det
som stadig oftere trekkes fram som idealet. Hvor skal limousinavlen gå i denne
spagaten? En nærliggende tanke er at
det er fornuftig med utstrakt beitebruk
og grasbasert fôring av ammekyrne,
mens det i fôringa av ungdyr til slakt gis
mer gass. Og ja, da er vi tilbake til det
før nevnte klassifiseringssystemet: Det er
nå mer lønnsomt enn noensinne å fôre

hardere og slakte tidligere. Det kan ha en
klimagevinst. Men er det en type produksjon folket vil ha?
Dyrevelferd får stadig mer oppmerksomhet, og skal i utgangspunktet være
et område der ammekuproduksjonen
kan score høyt. Men også der kan vi tenkes å støte på utfordringer i skillet mellom hva vi selv mener er avgjørende for
god dyrevelferd og hva samfunnet rundt
oss ønsker. Jeg kan forestille meg at en
«dokumentar» fra norsk storfehold som
viser avhorning av kalv kan medføre krav
om at slik praksis skal opphøre, selv om

det veterinærfaglig er en fullt ut forsvarlig
praksis. Vi forstår alle det hvilke konsekvenser det får for FF-genetikken.
Min hensikt med å skrive dette er ikke å
trekke fram alt som kan tenkes å bli vondt
og vanskelig for storfeavlen framover. Jeg
er grunnleggende optimistisk på vegne av
norsk storfeavl generelt og norsk limousin
avl spesielt. Men tida er kommet for å ta
innover seg at avl ikke lenger handler om
hva som gir funksjonelle dyr på fjøset, men
også hva som er ønsker fra samfunnet
rundt oss. Vi bestemmer selv hvordan vi
skal avle. Men samtidig ikke.

Pioneering solutions in animal health
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Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

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

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no
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Velg et komplett fjøs fra Fjøssystemer!
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De beste fjøsene
bygges innenfra!
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God planlegging er avgjørende både for produksjonsflyt, kvalitet
og økonomisk resultat. Derfor må et fjøs alltid bygges innenfra.
Våre dyktige folk vet hvordan de beste fjøsene innredes og bygges.
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Fjøssystemer støtter
kombinertlandslaget
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Limmo '19
Det var igjen duket for en av årets store happeninger for limousinavlere.
Limmo 19 fant sted under Agrovisjon i Stavanger, sammen med de fleste
av rasene det drives nasjonal avl på.
Av Hermann Skogan Fredriksen

TYR hadde også i år hovedansvaret
for gjennomføringen av arrangementet.
I samarbeid med de andre raselaga ble
dette et godt utstillingsvindu for den
norske ammekua og norsk storfekjøtt
produksjon.
Avlsutvalget hadde også i år gjort en
god jobb med å få tak i drektige dyr
med god og interessant avstamning.
Under selve auksjonen var teltet fullt
opp med skuelystne tilskuere. Som vanlig ble det god stemning med Kvæken
som auksjonarius.

Totalt åtte limousiner ble solgt til nye
eiere, og mange fikk gjort gode kjøp.
Gjennomsnittsprisen ble i år rett i overkant av 37 000 kroner, noe som er omtrent 10 000 lavere enn fjorårets auksjon.
Dette gikk igjen som en fellesnevner for
alle raser på auksjonen. Faktorer som
ringormutbrudd, færre nyetableringer
og noen dårlige fôrår de siste årene kan
ha vært utslagsgivende på kjøpelysten.
Mange limousinfolk var innom messa i
løpet av helga, for å slå av en prat. Selv
om det nok har vært flere besøkende
i storfeteltet og på stand ved tidligere
anledninger ble det god stemning blant
de fremmøtte. Norsk Limousin var representert på stand under hele messa.
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Senere på kvelden hadde limousinforeninga stelt i stand festmiddag for
medlemmene. Den fant sted på Villa22
i Stavanger sentrum. Totalt 31 personer
hadde meldt seg på. På menyen sto
en noe uvant og nytenkende 5-retters
middag a’la tapas med limousinkjøtt

levert av Anders Schanche Rettedal.
Limousinavlere, god mat og god drikke
er en god oppskrift på en hyggelig aften!

Auksjonsdyr med oppnådde priser
Katalog 1: 1770 av Susort

Katalog 4: 1810 av Susort

1770 av Susort er ei snart to
år gammel kvige med genstatus O, etter den n
 orske
eliteoksen Isle ET av Øiestad. Isle ET av Øiestad har
en totalindeks på 111, en
produksjonsindeks 115 og
en more genskapsindeks
på 102. Langt bak på morssiden finnes Valter av Schjøll og
franske Madison. 1770 av Susort er konstatert drektig med
Mr. Boogie PP av Hovde. Mr.Boogie PP av Hovde er en homo
zygot kollet okse etter den norske oksen Jovial PP av Utgårdstrøen som har en produksjonsindeks på 110. Morfar er etter
et canadisk embryo, Home Run ET av Hovde, med 117 i total
indeks. Forventet kalvingsdato er januar/februar 2020.
PRIS: kr 35 000

1810 av Susort er ei 21
måneder gammel Full French
kvige etter den norske oksen
H ur

m an av Sortedal. Av
Susort har selv en totalindeks
på 104 og en produksjons
indeks på 114. Langt bak
på morssiden finnes den
franske oksen Ulysse. 1810 av Susort er konstatert drektig
med stambok nr 61570 Jon PP av Steinvik som er homozygot kollet. Jon PP har gode avlsverdier med totalindeks
102, fødsel 106 og produksjon 105. Bak Jon PP ligger kjente
okser som Cyan PO og Mateo PP.
PRIS: kr 35 000

Katalog 2: 666 Zansine P av Utgårdstrøen
Zansine P av Utgårdstrøen er
ei drektig kolla kvige. Faren
Posthaven P Zansibar er en
kollet Canadisk okse, som i
hjemlandet er kjent for å gi
funksjonelle dyr med gode
moregenskaper. I Norge har
han sterke 111 i fødsels
indeks og 92 i produksjon. Morindeks er ennå ikke opp
arbeidet i Norge. Mora har sterk produksjon og morindeks.
Morfar er gårdsoksen Victor av Helgum som produserer gode
moregenskaper, mff er franske Louxor. Kviga er drektig med
den norske seminoksen Ibiza P av Hovde og forventet kalving
er 21.04.20.
PRIS: kr 35 000

Katalog 5: 676 Gengislady av Utgårdstrøen
GengisLady av Utgårdstrøen
er ei drektig FF kvige. Faren
Gengiskhan er en fransk
eliteokse, som i hjemlandet
er nr 4 på døtres melkeevne
fra Moussours med hele 115.
I Norge har Gengiskhan 101
i fødselsindeks og 100 i produksjon. Morindeks er ennå ikke opparbeidet i Norge. Mora
har sterk produksjonsindeks og er ei ku med stor ramme.
Morfar er den franske eliteoksen Dieunordic, som har hele
116 i produksjonsindeks i Norge. Franske tall for Dieunordic
dokumenterer veldig god produksjonsindeks med samlet 127
og slakteklasse på hele 129. Dette kombinerer han med fertilitets indeks på hele 110. Kviga er drektig med den norske
eliteoksen Jovna av Gorseth, forventet kalving er 11.02.20.
Jovna er en prioritert okse til neste Stauromgang.
PRIS: kr 44 000

Katalog 3: 1715 Madonna av Viersdalen
Madonna av Viersdalen er
ei drektig FF kvige. Faren
er den danske eliteoksen
Engkjaer Get It, som i hjemlandet har følgende sterke
tallrekke: Produksjon 125,
moregenskaper/funktion 126
og 
eksteriør 116. I Norge
har han fødselsindeks 94, produksjon 111. Morindeks er
ennå ikke opparbeidet i Norge, men kalvingsevne for døtre
er på 116. Mora har en jevn indeks rekke. Morfar er den
norske gårdsoksen Conrad av Fredly, som også har en jevn
indeks rekke med sine styrker på slakteklasse 102 og døtres
kalvingsevne 103. I linjene bak morfaren ligger kjente okser
som Duvalier og Genial. Kviga er drektig med den franske
eliteoksen Huessa, forventet kalving er 29.01.20. Huessa er
en prioritert okse til neste Stauromgang.
PRIS: kr 43 000

Katalog 6: 1739 Mia av Viersdalen
Mia av Viersdalen er ei drek
tig kolla kvige. Faren er den
tyske eliteoksen Ibiza PP,
som i hjemlandet er kjent
for sine styrker på produksjon og spesielt slakteklasse,
i tillegg melk i døtrene og lettkalver genetikk. I Norge har
han fødselsindeks 91, produksjon 98, med slakteklasse 105
og fett 109. Morindeks er ennå ikke opparbeidet i Norge, men
kalvingsevne for døtre er på 104. Mora har en jevn indeks
rekke, med sin styrke på produksjonsindeks 104. Morfar
er den tyske eliteoksen Hidalgo, som i Norge scorer meget
godt på produksjonsindeks med hele 127, inkludert avlsverdi
slaktevekt på hele 130 og totalindeks 108. Kviga er drektig
med den tyske eliteoksen Maradona PP som er kjent for sine
lette kalvinger, forventet kalving er 07.01.20.
PRIS: kr 36 000
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Auksjonsdyr med oppnådde priser
Katalog 7: 1387 av Susort

Katalog 8: 687 Olea P av Utgårdstrøen

1387 av Susort er ei snart
fire år gammel Full French ku
etter den norske eliteoksen
Isle ET av Øiestad. På morfarsiden er franske Festin.
1387 av Susort er etter indeksene ei «allround ku» og
har selv en total indeks på
109, produksjonsindeks på 111 og en morindeks på 105.
1387 av Susort har hatt 2 kalver og er nå konstatert drektig
med den norske eliteoksen Javardage av Utgårdstrøen. Forventet kalving 10.01.20. Javardage har gode avlsverdier over
hele rekka, med totalindeks 102, fødsel 103, produksjon 100
og moregenskaper 101. Bak Javardage ligger den franske
avlsmatadoren Bavardage. Javardage er prioritert okse til
neste Staur omgang.
PRIS: kr 37 000

Olea P av Utgårdstrøen er
ei drektig kolla kvige. Faren
Posthaven P Zansibar er en
kollet Canadisk okse, som i
hjemlandet er kjent for å gi
funksjonelle dyr med gode
moregenskaper. I Norge har
han sterke 111 i fødselsindeks og 92 i produksjon. Morindeks er ennå ikke opparbeidet
i Norge. Mora har sterk produksjon og kalvingsevne på døtre
på hele 117. Morfar er den franske eliteoksen Ionesco, som
har 123 i slakteklasse og 117 i døtres kalvingsevne i Norge.
Franske tall for Ionesco dokumenterer veldig god produksjon
og slakteklasse, i tillegg er oksen som er født i 1993, fortsatt blant topp 3 på lynneindeks. Kviga er drektig med den
norske seminoksen Mad Man av Refling, som var testvinner
for Limousin på Staur i 2018, forventet kalving er 10.06.20.
PRIS: kr 33 000

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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Tlf. 995 25 848

BE

DR

ET

ILV

EK

ST

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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Fødselsvekter på kalv:

Hvordan skjer beregni
Av Sivert Mauset
Alle som registrerer fødselsvekter ser at det ofte kommer fram
en annen korrigert vekt i Storfekjøttkontrollen enn det som
vekta faktisk viser.
Hvordan kan for eksempel en tvillingkalv som gir 25 kg på
vekta i fjøset plutselig bli 35 kg når den legges inn i Storfekjøttkontrollen? For å få en avklaring på dette har vi tatt en prat
med avlsforsker Katrine Haugaard i TYR.
Faste korrigeringstall
– Korrigeringsfaktorene i SFK er faste korrigeringstall som
enten plusses på eller multipliseres med den veide vekten. For
både fødselsvekt, avvenningsvekt og årsvekt korrigeres det for
alder på kalven ved veiing, mors alder, og om dyret er tvilling
eller ikke, sier Haugaard.
Ikke alle raser har egne korrigeringsformler i SFK. For de
rasene som har korrigeringsfaktorer, så er enkelte av faktorene
rasespesifikke, som f.eks. faktoren for tvilling. Det er kommet
et ønske om at det skal lages korrigeringsfaktor for de rasene
som mangler, og da i samme omgang se om de eksisterende
korrigeringsfaktorene trengs å oppdateres. TYR håper å få det
gjort i løpet av 2020.
Tvilling korrigeres med 10,2 kg
For Limousin er for øyeblikket korrigeringsfaktoren for fødselsvekt på tvilling på 10,2 kg.
– Dersom veid vekt og korrigert vekt avviker med mer eller mindre enn 10  kg, så er det fordi det også korrigeres for mors alder
eller for at kalven er veid noen dager etter fødsel, sier Haugaard.

Veiing av fødselsvekt gir grunnlag for seinere veiinger.
foto sivert mauset

Ulike veietidspunkt
Noen veier kalvene straks de er født, noen venter til de har kommet seg litt og gjerne har fått drukker. Og ikke så rent få veier
kalvene til litt ulikt tidspunkt alt etter hva som passer.
– For å korrigere for alder dersom dyret ikke er veid samme
dag som den er født, så multipliseres den veide vekten med en
fast faktor. F.eks. om kalven blir veid fire dager gammel og da
veier 40  kg, så multipliseres vekten med 0,94 og korrigert vekt
blir 37,6 kg. Dersom kalven også er en tvilling, så legges det på
10,2 kg og korrigert vekt blir 47,8 kg, sier Haugaard.
Tilsvarende gjøres for vektene senere i livet, men da er faktoren ønsket alder delt på faktisk alder, sier Haugaard, som gir
følgende eksempel for beregning av 200-dagersvekt («avvenningsvekt»): 200 dager /175 dager (= faktor på 1,143), dersom
man veier avvenningsvekten når dyret er 175 dager gammel. La
oss si at dyret veier 250 kg på 175 dager. Da blir utregningen
slik: 250 kg multiplisert med 200 dager delt på 175 dager =
korrigert vekt på 285,7 kg (om vi ser bort fra korrigering for mors
alder og eventuell tvilling).
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Fødselsvekt nødvendig for seinere veiinger
– For å få korrigert avvenningsvekt, årsvekt eller 550 dagers vekt
så er dyret nødt til å ha en fødselsvekt. Fødselsvekten er en del
av korrigeringsformelen for vektene senere i livet, da det er tilveksten fra fødsel til den aktuelle vekten som korrigeres.
Korrigeringer for mors alder
For mors alder er det lagt inn korrigeringsfaktor for fem intervaller:
Når mor er yngre enn 2,5 år, mellom 2,5 og 3,5 år mellom 3,5 og
4,5 år, mellom 4,5 og 10,5 år, og når mor er eldre enn 10,5 år. Når
mor er mellom 4,5 og 10,5 år, er faktoren 1, altså ingen korrigering
på grunn av mors alder. Den største faktoren er når mor er yngre
enn 2,5 år. Dette innebærer at fødselsvekter blir korrigert opp for
alle kalver etter kyr som er yngre enn 4,5 år ved kalvingstidspunktet.
Når bør kalven veies?
Vekta på kalven kan variere veldig mye etter om den har fått drukket eller ikke. Vi spør derfor avlsforskeren: Har du noen tanker om

ningene?
hvilken strategi produsentene bør velge
her? Vil anbefalingen være å få veid kalven
så raskt som mulig før den har drukket, og
at dette gjøres konsekvent på alle kalver i
besetningen for å sikre likt veiegrunnlag?
– Vi i TYR mener at det viktigste er at
hver enkelt bonde har en god rutine som
fungerer for han eller henne, og at det blir
relativt likt for alle kalver i samme besetning, sier Haugaard
Hva med tidlig fødte eller lange
drektigheter?
– Å korrigere for drektighetslengde ser
vi ikke som hensiktsmessig, blant annet
fordi det ikke er mulig å gjøre på alle dyr
på grunn av usikre bedekningsdatoer,
samt at vi er usikre på datagrunnlaget
for å kunne finne riktig korrigeringsfaktor,
sier Haugaard.

Avlsforsker Katrine Haugaard i TYR.

Foto: TYR

Gode grunner til veiing
Katrine Haugaard mener det finnes en
rekke gode grunner til vektregistrering,
også om en ser bort fra grunnlaget for
avlsverdiberegning.
– Å veie dyrene og skrive ned vektene
gir en god oversikt. Man kan godt tro at
man husker fra år til år (eller måned til
måned) hvem som gir små eller store
kalver, men hukommelsen er ikke alltid
så god som man skal ha det til.
Fødselsvekt er også kjekt å ha når man
skal veie avvenningsvekter. Når kalvene
er blitt 6 – 7 måneder, og gjerne er litt forskjellig i alder, så vil jo de eldste ofte se
størst og best ut, og oksekalvene gjerne
se bedre ut enn kvigekalvene. Med en
faktisk vekt, så kan man se hvem som
faktisk har vokst best gitt alderen sin, og
gitt utgangspunktet. Dersom to kalver

veier det samme ved 6 måneders alder,
men den ene var en stor plugg ved fødsel og den andre normal til liten, så kan
man fange opp dette dersom man har
skrevet ned fødselsvektene. Da ser man
lettere hvem som har god tilvekst.
Ser man på tilveksten fra fødsel til avvenning over flere år, så kan man jo se
på gjennomsnittet for mødrene, og få en
bedre oversikt over hvilke mødre som
alltid leverer godt resultat og hvem som
leverer dårligere. Om man også veier
voksenvekt på moren kan man regne ut
hvilke kyr som produserer best i forhold
til sin egen kroppsvekt.
I tillegg er det å veie dyrene gjennom flere faser i livet viktig for styringen
av driften med tanke på fôring, insemineringstidspunkt og slaktetidspunkt,
påpeker Katrine Haugaard.

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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Veiekampanjen fortsetter,
mulighet for tilskudd
Av Sivert Mauset
Vektregistrering er svært viktig for
framgang i egen besetning og for
avlsframgang for rasen nasjonalt.
Styret i Norsk Limousin opprettholder derfor vedtaket om tilskudd
til innkjøp av vekt, gitt at den som
søker tilfredsstiller visse vilkår.
Ifølge tall fra Storfekjøttkontrollen er
bildet det samme som foregående
år; limousinoppdretterne er helt i
toppen med å registrere fødselsvekt, men engasjementet for å veie
200-dager og 365-dagersvekt er til
dels labert.
For å bedre situasjonen har Norsk
Limousin satt av penger til tilskudd
for innkjøp av vekt. Beløpet den
enkelte kan få utbetalt er 5000
kroner. Men forutsetningen for å
få pengene utbetalt er følgende:
Minimum 80 prosent av alle dyra
i besetningen skal registreres med
fødselsvekt, 200-dagersvekt og
365-dagersvekt. Dokumentasjon
er registrerte vekter i Storfekjøttkontrollen. Det er ikke avsatt ubegrensede midler, så ikke alle er
garantert å få. Men så langt står
det igjen så mye av avsatte midler
at den som griper muligheten nå vil
ha gode muligheter til å få tilskudd.
For mer informasjon ta kontakt
med styret. Kontaktinfo finner du
på side tre i dette bladet.

Veieanlegg under oppføring hos Lars Erik Megarden, Oppdal. Som styreleder
i Norsk Limousin har Lars Erik sammen med alle styremedlemmene og alle med
lemmene i avlsutvalget besluttet å gå foran med et godt eksempel og sørge for
å veie alle dyr ved fødsel, 200 dager og 365 dager.
foto lars erik megarden
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Vi tenker limousin!
Kontakt oss gjerne
Fatland Jæren: Siv Undem, 99 71 23 51
Fatland Oslo: Dag E. Bråthen, 95 12 86 15
Fatland Ølen: Bjørn Magne Stople, 98 24 22 10
LUN-kontakt alle anlegg: Guro Hansen: 95 89 63 20

Velg Fatland - det lønner seg!
LimousinNytt
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Limousin-bygda Singsås
På tur gjennom Gauldalen i Trøndelag kan den Limousin-interesserte ta
en avstikker i retning Røros og treffe på tre besetninger med den rette rasen.
Styremedlem i Norsk Limousin, Lars Henden tok turen til to av disse.
Av Lars Henden
Granøien Limousin
– På veien opp mot Røros ligger bygda
Singsås og her er det flere som driver
med Limousin. En som jeg kjenner godt
er Bjørn Granøien som driver en limousi
besetning sammen med kona Ingunn.
Bjørn jobber på anlegg, men i friperiodene går det mye i storfehold. Bjørn og
Ingunn var innom både Hereford, Angus
og Gråfe. Men ved en tilfeldighet fikk
Bjørn se en Ros-analyse fra en limousinbonde i nabobygda. Da var han ikke i tvil
om rasevalg og første limousinoksen ble
kjøpt inn i 2002. Hele tida har ekteparet
vært kjempefornøyd med slakteoppgjørene. Det vil si, inntil i år da den nye
lengdemålinga kom.
De fleste dyra er oppkrysset, men det begynner å bli noen FF også og ingen tvil
det er de dyra de liker best. Siden Bjørn er
mye borte er det Ingunn som steller mest
i fjøset og tar hånd om arbeidet i forbindelse med kalvinga. Granøien prioriterer
okser som er trygge på kalving. A
 kkurat
nå står en okse etter Favars i fjøset.

Bjørn Granøien og kona Ingunn har drevet med limousin siden 2002.
foto lars henden

De har levert til LUN tidligere, men
etter maksvekta for å kvalifisere til LUN
ble redusert har de bestemt seg for å
prøve med full framfôring av årets kalver.

Besetninga består i dag av rundt 30
mordyr, noe Ingunn mener er et passe
omfang.

Almås Limousin
Granøien har grasutstyr sammen med
en annen limousinoppdretter i bygda,
Kristian Almås. Kristian og kona har
nylig kjøpt seg gård etter å ha forpakta
samme gården i flere år. Kristian er en
travel kar og driver i anleggsbransjen i
tillegg til gårdsdrifta. Kristian har mest
oppdrag i nærområdet, med traktor,
lastebil og gravemaskin, og har Ingunn
behov for hjelp med kalving eller annet
stiller Kristian opp. I fjøset til Kristian er
det i dag 12 kalvinger, fordelt på både
krysningsdyr og renraset limousin.

Kristian Almås kombinerer ammekudrift
på nykjøpt gård med entreprenørvirksomhet
utenom gården.
foto lars henden
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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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I regenerativt landbruk skal beitinga syte for at ein større del av graset vert tilbakeført jorda. 

foto mattis bjørsvik

Mi tilnærming til rege
Etter at eg laga ei heimeside om drifta på Flatland
Limousin, vart eg spurt av
redaktør Mauset om eg
kunne skrive nokre ord
om regenerativt jordbruk.
Sjølv er eg fersking på dette
området, men har allerede
hausta positive erfaringar.
Av Mattis Bjørsvik
Det er mange vegar inn til dette temaet,
og det er igangsett fleire forsøk. Ein finn
etterkvart temaet omtala også i Norge,
men det er i Nord-Amerika ein har helde
på lengst. Rodale Institute har forska på
dette i fleire tiår. Eg kom nyleg over ein
artikkel av den erfarne kornbonden Hellek M. Berge, som er mest identisk med
mi historie. Eg siterer frå innleiinga:
«… jeg ble i 2015 gjort oppmerksom på
en youtubevideo av Gabe Brown. Den
videoen satte meg nesten helt ut pga. at
jeg skjønte hvor lite jeg egentlig forstod
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om jord, og hvilken effekt jordhelsa kan
ha på plantevekst.»
Fem prinsipper
Gabe Brown er nok den som har vore
mest effektiv i si formidling av korleis
regenerering av jordhelsa påvirker drift,
økonomi og menneskehelse. Han har
også gått vegen og følt motgongen på
kropp og sinn, og gjort mange av feila
vi kan lære av. Hans historie er i seg
sjølv interessant, men resultata han
har oppnådd med jorda si er oppsiktsvekkande. I Norge vil vi sjå at forsøksog forskningsstasjonar helst prøver ut
enkelte regenerative metodar, men det
vil gi forutsigbart moderat effekt i beste
fall. Det er på tide NIBIO og andre yter
rettferd til regenerativt jordbruk, og sett
det i system. For, regenerativt jordbruk
er avhengig av at 5 prinsipp blir sett i eit
dynamisk system, basert på lokale forhold. Desse prinsippa kan brukas alle
stader i verda der det i dag er produksjonsjordbruk, også dei marginale strøk.
Gabe Brown driv sjølv i Nord-Dakota
med frost frå september til godt uti mai,
og med svært lite nedbør. Dei regenerative prinsippa er teke i bruk i store deler

av verda, og det er ikkje noko som tyder
på anna enn at det fungerer svært godt.
Med regenerativt jordbruk er ein avhengig av å prøve å forstå det som foregår
i jorda. Ein må ut av traktoren og ned
på kne. Ein må gå, sjå, stikke fingeren i
jorda, og prøve seg fram. For mange av
oss har opparbeidd avstand til jorda vår.
Karbonlagring
Regenerativt jordbruk handlar enkelt
sagt om å lagre karbon i jorda, ved hjelp
av prosessar som er naturlege og går av
seg sjølv, men som kan stimulerast for
auka effekt. Eg skal kort beskrive dei 5
prinsippa for god jordhelse. Ein vil i ein
del artiklar sjå at 4 prinsipp er utgangspunktet, men det 5. har vist seg som ein
særleg effektiv motor i arbeidet, og det er
sjølvsagt med her av opplagte grunnar.
1:  Minst mogeleg forstyrring. Det betyr
inga jordbearbeiding, og bruk av
direktesåing.
2:  Beskytt jorda. Den skal vere dekt av
levande planter og planterestar til ei
kvar tid.
3:  Levande røter i jorda heile året. Mange
planter kan utføre fotosyntese godt

Artsrik eng hos Flatland Limousin.

foto mattis bjørsvik

generativt jordbruk
ut i vinterhalvåret, særleg om dei får
stå i ein høgvokst blandingsbestand
(vintervikker, raigras, osb)
4:  
Biodiversitet. Aktiv bruk av vekstskifte, men like viktig; samplanting av
så mange og ulike planter som mogeleg. Undervekster og ettergrøde har
stor betydning.
5:  I ntegrer buskapen. Drøvtyggaren
kjem i framtida til sin rett ved å vere
ein motor i jordhelsearbeidet.
Storfe viktig brikke
For at jorda skal fungere optimalt treng
den å avvennast kunstgjødsel. Dette er
og svært positivt for lommeboka. Blir det
gjort optimalt, har ein samstundes bygd
opp symbioser og jordlivbestanden slik
at plantene får den næringa dei treng,
og ofte meir komplett næringstilførsel.
For at jordlivet skal fungere trengs det
mat. Plantene skil ut flytande karbon
frå røtene som løn for andre tjenester
frå jordlivet. Planterester er og viktige
for å halde livet i gang. Her kjem sau og
storfe inn som viktig brikke. I USA har
ein greidd å degenerere mange meter
tjukke lag med matjord. Dette er i all
hovudsak karbon, som no svever rundt

oss i atmosfæra. Denne jorda vart skapt
av eit breidt spekter gras og urter, som
med ujamne mellomrom vart beita av
enorme bison- og hjorteflokkar. Desse
flokkane trampa ned meir enn dei åt, og
dei etterlot møkk. Dette blir etterlikna av
mange regenerative bønder, og her er
kjøttfe gode å ha. Ved å gjerde inn flokken tett, og flytte den ofte (minst ein gong
for dagen) kan ein få same effekt. Sjølv
har eg akkurat gjennomført den andre
runden over innmarka sidan hausten

2018, og plana er no å gjennomføre ein
ny runde så tidleg som mogeleg neste år.
Det å gjennomføre dette til ulike tider av
sesongen vil kunne føre til meir fruktbar
og robust jord på sikt. Vår og sommar
har eg hatt flokken på ulike beiter, inkludert skogsbeiter, og i år vart heile andreslåtten brukt til beite.
Sår inn ulike artar
Det er underleg kor fort eg har lagt bak
meg det gamaldagse målet om å hauste
kvart eit strå som turde stikke seg fram.
Skal dette systemet fungere godt, må ein
så inn ekstra plantemateriale. Sjølv har eg
bruka ugrasharv og kunstgjødselspreiar
med til dels godt resultat. Likevel har eg

no bestilt ei nyrenovert Stokland skålmaskin med forsterka fjører for å få ned
større frø i jorda. Slik grøngjødsling har
hatt stor effekt allerede hos meg, og eit
areal vart våren 2018 sådd med mi eiga
trollblanding av eit dusin ulike vekstar.
Førsteslåtten var katastrofe hos meg
pga tørka, men samplanting av svært
mange artar frå ulike plantekategoriar på
eit lite felt, gjorde at trollblandinga klarte
seg godt, og det utan gjødsling. Insektlivet i denne bestanden sjokkerte meg.
Honningurt, blodkløver, perserkløver og
ulike vikker, tiltrekte seg pollinatorinsekt.
Andre artar jakta på desse, og eg fann
ingen skadeinsekt i det heile. Aldri før
har eg sett så mykje marihønelarvar,
og det forklarer nok fråveret. I år leigde
eg naboen til å frese overflata på eit lite
stykke med ujamn overflate. Jordstykket vart jamnare å kjøre på, men det tok
tid før den fungerte godt. Fresinga gav
derimot ugras eit vindaug, og takka vere
raigras/kløver/rug vart det meste kvalt
utpå sommaren, resten vart luka. I denne
blandinga var det fleire typar korn, erter
og vikker. Men mykje korn og erter vart
ete av fugl då det var for dårleg dekt. På
ettersommaren vart noko av feltet beita
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eit industrielt landbruk prega av genmodifisering og kjemikaliebruk. Når han
i tillegg slepp mange av utgiftene, seier
det seg sjølv at økonomien er betre. Vi
har betre klimaforutsetning her, men
landbruket har vore godt beskytta til no.
Uforutsigbart klima dei siste åra har likevel vist kor sårbare vi er. Regenerert jord
er meir robust enn ein daud stubbåker.
Forgrøde, undervekster og ettergrøde er
ein fin måte å byrje på for kornbonden.
Betre jordstruktur, mindre pakking og
lavare dieselutgifter er og viktig.

Dyra lyt flyttast ofte slik at minst 60 prosent av grasmassen kan bli tilbakeført jorda.
foto mattis bjørsvik

og nedtrappa (jfr bilete), og raigraset
kom kjapt oppatt for bonusoverbeiting.
Resten av feltet fekk vekse ut sesongen
før det vart beita. Her kom ikkje raigraset igjen, vi snakkar då september. Som
nemnd vart andreslåtten min seksjonsbeita utover hausten. Ein del svingel og
kløver i botn var fin og grøn, medan ein
del gras var brunt og daudt.
Nedtramping ein føresetnad
Skal du fore jordlivet effektivt må dyra
trampe ned 60 % av plantematerialet.

Det fungerte fint, men eg har og fått god
hjelp av hjorten som har brunstplass
midt på innmarka. Eg har no akkurat
avslutta beitesesongen, men kunne
sikkert beita til advent om det ikkje var
for hjorten. Det fins gode erfaringar
med vinterbeiting av grønfor, og det står
ikkje på dyra. Dei trivst ute heile året så
lenge dei kan søke ly. Mogelegheitene er
store. I kornproduksjon kjem potensialet
til slike system godt fram. Gabe Brown
ligg over områdegjennomsnittet for sine
produksjonar, han konkurrerer då med

Ikkje start med Glyfosat
Ugrasmiddel blir brukt ein del i over
gangen til regenerativt landbruk. Ameri
kanarane melder at Glyfosat må unngås,
då det har ein antibiotisk effekt, og det
fungerer dårleg når ein skal byggje opp
bakterielivet i jorda. Likeins er sopp
middel og insektmiddel uaktuelt, då det
hemmar hjelparane i systemet. Så vil eg
minne om gleden ved god gammaldags
luking. Ein bonde eg kjenner har engasjert asylmottaket til høymoleplukking,
og eg har gjort det til krav for meg sjølv
å aldri gå tomhendt over marka.
Det er eit enormt omfang av litteratur
som forklarer oss korleis jord og jordliv
fungerer. Ein veit svært mykje om korleis planter, bakterier, smådyr og sopp
arbeider saman. Men, det går helst eit
skilje mellom biologi og agronomi. Eg

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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har inntrykk av at teknologibølga framleis
tek fokuset vekk for mange, frå det dei
eigentleg lever av – jorda si.
Mykorrhiza, jordas superhelt
Dei fleste av oss har sett det enorme
nettet av sopptrådar ein finn i jord som
har fått vere lenge i fred. Eg vil igjen
sitere Hellek M. Berge, då han ord
legg seg godt når han fortel oss korleis Mykorrhiza vil utføre eit avgjerande
arbeid for oss, om vi let jorda i fred:
«Mykorrhizadannende sopper oppstod på jordkloden for ca. 500 millioner
år siden, omtrent samtidig klatra de
første plantene opp på land. Det antas
at det er på grunn av mykorrhizasoppene at plantene greide å overleve på
land og at de er helt basis for at de fleste
planteartene har greid å skaffe seg de
næringsstoffene de trenger. Mykorrhiza
soppene er helt sentrale i den veldig
viktige jordaggregatdannelsen, sammen
med annen biologi. Disse soppene
lever i symbiose med 85 – 90 % av alle
plantearter og «forlenger» rotnettet til
plantene, slik at mye mer av næringen
som faktisk finnes i jorda blir gjort plantetilgjengelig og levert i planterøttene når
plantene trenger det. Hyfene («kroppen»
til soppen, veldig tynne tråder) til mykorrhizadannende sopper kan hente og
transportere næring fra en mye større
del av jordprofilet enn det røtter kun

sammen med bakterier kan. Dermed
blir mye mer næring gjort tilgjengelig fra
et mye større jordvolum. For eksempel
så kan fosfor (som er en knapp og ikke
fornybar ressurs) frigjøres fra store volum
i jorda og bli gjort plantetilgjengelig. Røttene i seg selv kan klare å utnytte kun
1 % av jordvolumet. Med mykorrhiza
kan plantene utnytte opptil 20 % av jord
volumet.
Ifølge den Australske klimaforskeren
og jordbiologen Walter Jehne kan en
kubikkmeter med sunn og funksjonell
jord inneholde hele 25 000 000 meter
med sopphyfer fra mykorrhizadannende
sopper, den lengden tilsvarer det dobbelte av jordens diameter og det på
bare 1 m3 jord. Sopphyfene er runde
og overflaten er som en membran som
kan absorbere næringsstoffer fra jorda.
Rørsystemet (hyfene) kan transportere
makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer rett inn i planterøttene. Tenk hvilket enormt jordvolum som planterøttene
kan få tilgang på!»
Plog og fres knuser desse trådane,
og dei viktige agregata dei er med på å
skape i jorda. Glomalin gjer at jorda får
struktur som ein svart cottage cheese.
Det er slik matjord eigentleg skal sjå ut.
Den har då evnen til å ta opp enorme
mengder vatn, men og halde på fukt
lenge. Glomalinet bidreg og til å binde
og lagre karbon og nitrogen.

Oppdrag karbon
Det er tenkeleg at bønder over heile
verda får i oppdrag å hente ned karbonet som er fjerna frå dyrkajorda. Då
er det det regenerative systemet som
peikar seg ut. Det eg her har skreve,
er berre eit lite glimt av det store omfanget av informasjon. På Økologisk.no
kan du finne fleire gode artiklar, mellom
anna «Jordhelse, karbon og regenerativt
landbruk for bønder av ein bonde, Hellek
Berge 2019» som eg refererer til over.
Det er ein omfattande, men lettfatteleg
oversikt over temaet , skreve på norsk.
Ut over det, finst det gode og informative
foredrag og demonstrasjonar frå heile
verda, på youtube.
Eit råd som går att for tvilarane, og dei
som fryktar naboens kritiske blikk, er
å sette av nokre få mål. Bruk systemet,
og eksperimenter i fem år. Lykke til!
If you want to make small changes,
change how you do things. If you want
to make big changes, change how you
SEE things. – Don Campbell (see –
i betydning forstår)

Om ein lukkast med regenerativt jordbruk vil ein få løn i form av eit betre jordliv.

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
foto mattis bjørsvik
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Klipper tusen storfe i året –

Limousin er favoritten
Av Hermann Skogan Fredriksen

Krzysztof kom flyttende fra Polen i 2005 og har jobbet som
avløser for landbrukstjenester Midt-Trøndelag siden 2007.
Han har bosatt seg i bygda Skjelstadmarka, rett øst for Stjørdal. I tillegg til ordinært avløserarbeid har klipping av storfe
blitt en stor del av arbeidshverdagen. Nå er antallet oppe
i ett tusen dyr årlig, og antallet øker for hvert år. Storparten
av oppdragene kommer fra kommunene Stjørdal, Tydal og
Selbu, men tar også på seg oppdrag i andre nærliggende
områder. Han har fem klippemaskiner og 50 sett med kniver
som brukes på rundgang etter hvert som maskinene går
varm og knivene blir sløve. Her går det unna! På en normal
god dag blir 30 voksne dyr klippet.
Så tenker du kanskje: Hva har dette med limousin og gjøre?
Etter å ha klipt 10 000 storfe er det en rase som skiller seg ut
fra de andre. En rase som er roligere og mer tillitsfull. Nemlig
limousinene! Og den uttalelsen varmer jo en limousinavlers
hjerte.
Krzysztof, eller Kris som han kalles lokalt, klipper hele besetninga hos undertegnede minst en gang årlig. Vi ser stor nytte
i å få klipt dyra ofte. Det er lettere for dyra å holde seg rene og
lusa holder seg unna. Det blir bedre dyrevelferd og kua nyter
litt pedikyr. Her ser vi også en stor fordel i at dyra har vært
klipt fra de er kalv.
Det er imponerende å se hvor raskt og effektivt jobben kan
gjøres. Med det gode handlaget med dyra blir de klipt fra
hasen og helt opp til panna. Godt håndverk gjør at både dyret
og bonden er fornøyd med resultatet!
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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

LimousinNytt

3|2019

23

Denne utgavens vinner er Gunnvor Bergheim med bilder fra besetningen til Steinar Reinaas, Aunan Gård i Åsen i Trøndelag.
foto gunnvor bergheim

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.
Av Sivert Mauset
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
er 300 dpi som er måleenheten ved trykking. På kameraet
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.
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Har du tunge bildefiler med knallgode bilder kan disse
sendes på epost. Se i margen på side 3 for epostadressen til redaktøren. Du kan også sende på Messenger, søk
opp Sivert Mauset. Det er også en instagramkonto som
heter norsklimousin, bruk hashtag #norsklimousin. Et
tredje alternativ er facebooksida «Limousinavlere», merk
da gjerne bildene med LimousinNytt slik at vi vet vi kan
bruke dem.

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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til storfe i vekst

www.norgesfor.no

DRØV
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.

PERFEKTE JULEGAVER!!!

CLIQUE LEMONT
FUSKEDUNJAKKE
Pris 550 kr

LYGNA ULLGENSER GRÅ/
LIMEGRØNN
Pris 470 kr

GENSER V-HALS LOWEL
Pris 350 kr

LimousinNytt
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JAKKE KOLBU
MED SOFTSHELL
KONTRAST

Pris 450 kr

NATOLUE SOTARN
SVART
Pris 150 kr

Be
estillinger av profilartikler sendes på epost til
Rita Steinvik: ritasf@o
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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KAPP SKALLJAKKE
Dame- og herremodell
Pris 700 kr

CRAFT PIKÉ CLASSIC
Pris 300 kr

CAP REGATTA

Pris 100 kr
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Stolte jærbønder med engasjement
for Limousin Unik
Ved jærkysten på Vigrestad ligger Espen og Linda Jellestad sin gård; Stavnheim gård.
Stavnheim gård har 126 dekar dyrka jord og 40 – 50 storfe med stort og smått.
I tillegg har vi eggproduksjon med 7500 høner.
av espen og linda jellestad

– Å være ammekubønder og eggprodusenter er givende! Men
vi liker å kombiner bonde livet med Espen som pilot i Nordsjøen og Linda som lærer i kommunen. Det kan selvfølgelig
være utfordrende, særlig nå Espen er på reise i forbindelse
med jobb:
Det er midt på natta, Espen er i Brønnøysund og telefonen
ringer: «pappa- det er en kalv på vei! – jeg tror den må h
 jelpes
ut!» Eldstejenta på g
 ården, Erika på 17 år, tar ansvar for
kalvingene når far er vekkreist på jobb. Da er det godt å kunne
ringe far for gode råd, uansett tid på døgnet.
God hjelp av familien
Likevel er det både praktisk og avgjørende for driften at
Espen som pilot jobber syv dager, for så å ha syv dager fri.
Friperiodene går med til fulle dager med gardsarbeid og engasjement i styret til Limousin Unik. De ukene Espen jobber er det
Linda sin far, og eldstejenta Erika som må hjelpe til på gården.
I 2015 skiftet vi rase til Limousin. Det i tillegg til ny-fjøs i 2018
har gjort det mye mer interessant å drive med amme kyr.
Etter tidligere år med okse, ble det etter raseskiftet bestemt å
satse kun på inseminering. Det kan være krevende å få kyrne
drektige kun ved hjelp av inseminering. Ved hjelp av Heatime
aktivitetsmåler og godt vante kyr, som i beitesesongen er
heimom ny-fjøset jevnlig for å få seg litt kraftfor, er det enklere
å be kyrene hjem for inseminering når den måtte være.
Livdyr og Limoun Unik
Etter fire år med limousin, har vi fått 70 kalver fra diverse utenlandske og norske semin okser. Vi har i dag ca. 20 kalvinger
i året og de fleste kalvene blir solgt som livdyr rundt 1 år gamle.
Om de ikke passer som livdyr, slaktes de som Limousin Unik.
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Hos familien Jellestad er alle generasjoner engasjert i gardsdrifta.
Her er døtrene i nyfjøset fra 2018.

– Vi er stolte produsenter av Limousin! Og kanskje enda mer
stolte av at nettopp Limousin Unik i dag er å finne på menyen
hos flere velrennomerte restauranter i Rogaland.
Vi sender stafettpinnen videre til vårt nye styremedlem
i Limousin Unik Øystein Alm.

Jellestad Limousin holder til i et typisk
jærlandskap.

De fleste av kalvene som ikke skal settes på selges som livdyr rundt ett års alder, eller blir
slaktet som Limousin Unik.

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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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

