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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
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•

•
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// STYRELEDER I NORSK LIMOUSIN

Klassifisering
Da kom det endelig en respons fra
klassifiseringsutvalget på klassifisering
av storfe i Norge. For meg sier ut
talelsen kun noe om forholdet mellom
rasene i Norge. Men det kom lite doku
mentasjon på faktisk utbytte i forhold til
slakteskrott. Vi i Norsk Limousin vil fort
sette å følge opp dokumentasjon på
nedskjæringsforsøk for å kunne se at
oppgjøret står i forhold til verdien på
slakteskrotten. Men at modellen for
klassifisering av limousin blir justert opp
med 0,202 poeng dokumenterer at vi
har fått for dårlig klassifisering siden
dette systemet ble innført.
Men selv om vi siden 6. januar har
fått mindre ut av skrotten en hva vi
tidligere har opplevd, viser beregninger
at limousin fortsatt er best på slakte
klasse og kjøttpris per kg. Vi gir oss
ikke, før vi får betalt en rettferdig pris
for limousinslakteskrotten.

spesialisert storfehold/ammeku pro
duksjon. Det er mye å hente på tilpas
ning av storferase opp mot driftsledelse
og gårdens ressursgrunnlag, enten
man satser på reinrasete dyr eller krys
ningsavl.

En undervurdert faktor i norsk storfe
hold er fôrutnytting/fôreffektivitet. Fôr
kostnaden er den største kostnaden
i storfeholdet. Vi er så heldige å ha
fenotypeteststasjonen Staur, med dag
lige målinger av grovfôropptak og fôr
forbruk, på individnivå og på rasenivå.
Dette dokumenterer fôrforbruk og fôr
utnytting på de fem store kjøttferasene
i Norge. Disse tallene brukes ikke aktivt
og er ikke tilgjengelige i dag. Dette tall
grunnlaget må brukes aktivt, som
grunnlag for bondens rasevalg og til
pasning til gårdens ressurser. TYR og
raselagene sitter her på viktig informa
sjon som må utnyttes, til det beste for
norske bønder. La oss i fellesskap få
fokus på dekningsbidraget i norsk

Tidspunktet for årsmøtet er satt.
Og i år blir det avholdt i Stavanger.
Vi satser på et kortere årsmøte og
en lengre sosial kveld enn i fjor. Med
gårdsbesøk i forkant av middagen
tror jeg dette blir en sosial og fin helg.
Håper så mange som mulig tar turen
og melder seg på arrangementet i god
tid slik at vi er sikret nok rom til alle.

Innen avl er det noen som har fått
tilbakemelding på sin avstammings
kontroll at blant annet Isle ET av Øie
stad ikke er far til avkommet det er tatt
prøve av. Dette kan være feil, da det
viser seg at Biobank har byttet
DNAprofil for sammenligning av
individer. Etter å ha tatt tilbake det
gamle settet har prøvesvarene fått riktig
utfall. Så om du er en av de som ikke
får match på far, da den egentlig skulle
vært etter Isle, ta kontakt med TYR så
ser de på saken. Vi kommer tilbake til
denne problemstillingen i et kommende
LimousinNytt.

Styret i Norsk Limousin ønsker alle
en fredelig julefeiring og et fremgangsrikt nytt år!

Forsidefoto:
TYR/Geno
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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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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

Alltid på vakt
Som storfeoppdrettere vet vi at resul
tatene skapes på fjøsgulvet, i skjærings
punktet mellom vår egen dyktighet (eller
manglende sådan) og den lunefulle skjeb
nen som preger alt som har med biologi
og natur og gjøre. Dette kan være kre
vende nok i seg selv. Men det er andre og
mer lunefulle krefter som også i stor grad
påvirker hvor mye vi sitter igjen med for
den innsatsen vi legger ned.
Klassifiseringssaken er et godt eksem
pel på en endring som ikke er etterlyst av
produsentene, men som innføres like fullt
og med økonomisk skadevirkning for oss
som avlere. Nytt klassifiseringssystem kan
bli bra, ja kanskje bedre enn det som var
praktisert fram til forrige årsskifte. Men
som året har vist oss, det blir ikke nødven
digvis optimalt fra et produsentperspektiv
uten betydelig innsats og engasjement fra
enkeltprodusenter og organisasjoner som
Norsk Limousin. Endringene som er vars
let nå vil i utgangspunktet rette opp bildet

Av Sivert Mauset

noe for vår rases del. Men vi er fortsatt ikke
i mål, og trenden har dessverre vært fal
lende i flere år før lengdemålinga ble innført.
Kampen fortsetter.
Kjøttprisen går ned. Dette har vært
trenden gjennom mange måneder. Dette
har ikke vært særlig godt kommunisert fra
slakteriene, men alle som leser avregnings
brevet kan fastslå at nedgangen i mange
tilfeller ligger på mellom 4,50 og 5 kr per
kg. Dette er en nedgang på røfflig fem og
ti prosent, alt etter hva som regnes med
av tillegg utenom selve noteringsprisen.
Dette representerer en inntektsnedgang
minst på nivå med det som nå skisseres
for melkesektoren. Men i motsetning til
sistnevnte har fallet på storfekjøtt fått liten
oppmerksomhet. Hvorfor er det så stille?
Og hvorfor faller prisen så mye på et pro
dukt det fortsatt er underdekning av i mar
kedet? Utslakting etter tørkeåret, endrede
forbrukerpreferanser, en særnorsk etter
spørsel etter mer tacokjøtt og mindre biff?

Årsakene er sikkert mange og sammen
satte. Men vi som produsenter må være
våkne, for dette er alvorlig om utviklingen
ikke snus. Saueprodusentene fikk ikke nyte
styrket økonomi lenge før overskuddet slo
inn for fullt og barberte prisene. Skal am
mekuprodusentene oppleve det samme,
men før overskuddet i det hele tatt blir en
realitet (om det noen gang blir det)?
Driftsgranskingene for 2018 er lagt fram.
Tallene er tydelige, dessverre i negativ ret
ning. Alt dette samlet viser at vi er nødt til
å arbeide hardt og målrettet for å bedre
vilkårene for norsk gras- og beitebasert
kjøttproduksjon. Nedgangen i melkekutal
let ved siste søknadsomgang var betyde
lig større enn økningen i antall ammekyr.
Skal den norske forbruker få tilstrekkelig
norskprodusert vare er ammekua helt
nødvendig. Men da må produsenten få
betalt. Og de pengene er det ingen som
kommer springende med uoppfordret, de
må vi kreve. 2020 kan bli et interessant år.

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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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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De beste fjøsene
bygges innenfra!
11

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

As
tro

80
18
00
80

13

00

CU

Me
60 lketa
00
lite nk
r

60
2

0

Dy
rle
ge

30

20
80

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no
ly

24
20
80

22

25

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

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no
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Klassifiseringa
blir endret
Limousin kommer noe bedre
ut. Men konkrete resultat
fra nedskjæringsforsøk er
fortsatt ikke kommet fram
i offentligheten.
Av Sivert Mauset

 revet. Men hva disse nedskjæringene
b
viser er fortsatt hemmeligholdt.
Endringene i praksis
Endringene som gjennomføres fra
6. januar 2020 er følgende:
Det utvikles nå to likninger for storfe,
en for hunndyr og en for hanndyr. Det
betyr at kategori ikke inngår lenger
i klassefastsettelsen.

Det har vært et betydelig påtrykk fra
deler av storfekjøttmiljøet for å få rettet
opp urettferdige utslag av ny klassi
fiseringsmetodikk fra januar 2019. Nå
har klassifiseringsutvalget gjort noen
innrømmelser. Dette går fram av et

brev som ble utsendt fra nevnte instans
2. desember.
Klassifiseringsutvalget mener fort
satt at endringene generelt har vært til
det bedre, men vil likevel gjøre justerin
ger: - Lengdemålingen gir gode resulta
ter, men vi mener at det er grunnlag for
noen justeringer. Visuell etterprøving av
de nordiske klassifiseringskonsulentene
bekreftet klassesettingen ut fra lengde
måling. Det skal jobbes ytterligere med
etterprøving av utenlandske konsulenter
i 2020, heter det fra utvalget. Noe som
i realiteten betyr at kvalitetssikring av
klassifiseringen ikke lenger skal være en
intern affære hos Animalia.

Rasegruppene omorganiseres noe,
og det opprettes flere rasegrupper.
Limousin kommer i en egen rasegruppe
sammen med Piemontese.
Dagens formel endres slik at Limousin
får en relativ endring i klasse på 0,202
poeng i pluss. Av de fem andre store
kjøttferasene går også Simmental noe
opp, mens Hereford, Angus og Charo
lais går ned.

Pioneering solutions in animal health

Under en prosent er etterprøvd
Hittil er 430 000 storfe lengdemålt, ifølge
Klassifiseringsutvalget. Av disse er 3052
dyr visuelt klassifisert i tillegg. Det vil si
at kun ca. 0,71 prosent av alle lengde
målte dyr er etterprøvd med visuell
bedømmelse. – I tillegg er det gjennom
ført visuell bedømmelse med klassifisører
fra Danmark, Finland og Sverige på slakt
som er lengdemålt, heter det i brevet fra
Klassifiseringsutvalget.

100
95
75

Fortsatt ukjente nedskjæringsforsøk
Norsk Limousin har i hele år etterlyst
resultat fra nedskjæringsforsøk. – Ned
skjæringsforsøkene som blir gjennomført
på oppdrag fra Totalmarked blir også
benyttet for å se hvordan klasse h
 enger
sammen med utbytte, hevdes det i

25
5
0

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

Soyafritt kraftfôr
med maxammonbygg
MAXAMMONKORN GIR FLERE FORDELER OG NYE MULIGHETER:

•
•
•
•
•

Mulighet for å fôre 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
ROGALAND
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE
ETNE
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE
TRØNDELAG
Tlf. 73 85 90 60

•
•
•
•

Soyamel er unødvendig og brukes derfor
ikke. Det gir økt norsk selvforsyning.
Passer til okser og kviger fra 3–5 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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Millioner i tap for
norsk limousin?
Av Hermann Skogan Fredriksen
I LimousinNytt nr. 2 2019 kunne man
lese om utviklingen i klassifisering hos
Utgårdstrøen Limousin, og hvordan
dette påvirket økonomien på beset
ningsnivå. Denne gang er fokuset rettet
mot de nasjonale resultatene og hvor
dan dette påvirker økonomien totalt
sett for Norske limousinavlere. Alle tall
og statistikker er hentet fra Animalia og
årsrapporter fra storfekjøttkontrollen.
Det har vært mye fokus på klassifise
ring etter at nytt system med lengdemå
ling og K-faktor ble gjeldende fra 7. januar
2019. I 2018 var gjennomsnittlig slakte
klasse for limousin ung okse på 9.69. Per
09.11.2019 har det sunket til 9,43. Altså
en nedgang på 0,26 klasse. Sannheten
er at gjennomsnittsklassen har gått jevnt
nedover over flere år. I 2015 var snittet for
ung okse på 10,4. En hel klasse høyere
enn hvor vi befinner oss i dag. Hittil i år
har det enda ikke blitt slaktet en ung
okse i E-klassene, mot 30 totalt i 2018.
De høyeste klassene ser ut til å være tatt
ut av skalaen. Nedgangen i antall slakt er
markant også i U og U+ mens vi har en
økning i antall slakt i R+ og U÷.
I tabellen kan man se statistikk for
ung okse fra 2002 og fram til i dag.
Nederst i tabellen kan man se den øko
nomiske differansen på R+ og U÷ etter
avregningspriser hos Nortura pr novem
ber 2019. Grunnlaget for utregningen er
antall kilo slaktet ung okse i 2018 ganget
med differansen i utbetalingspris. Sam
tidig har vi sett på forskjellen på dansk
og norsk limousin om den norske hadde
fått betalt etter den danske klassen.
To land som i utgangspunktet bruker
samme system (EUROP), men prakti
serer det på to vidt forskjellige måter.
Av utregningen nederst i tabellen ser
vi at differansen på R+ og U÷ utgjør
kr 2 215 620 bare for ung okse fra 75%
raserenhet. Differansen til dansk ung
okse utgjør en forskjell på kr 5 760 612.
Beløpet ville vært enda større om alle
krysninger med limousin ble tatt med
i kalkylen.
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Fett

Vekt

Slaktealder
(mndr)

Slakte
tilvekst g/d

Antall slakt

9,4 (R+)

6,00 (2+)

341

16,2

700

2477

2018

9,6 (U÷)

5,9 (2+)

330

15,7

654

4476

2017

9,9 (U÷)

5,8 (2+)

343

15,8

672

4110

2016

9,9 (U÷)

5,7 (2+)

345

16,3

657

3181

2015

10,4 (U÷)

5,8 (2+)

339

15,7

657

2905

2014

10,1 (U÷)

5,6 (2+)

334

15,9

640

2628

2013

10,2 (U÷)

5,2 (2)

318

15,9

625

1060

2012

10,3 (U÷)

4,9 (2)

314

16,3

499

998

2011

10,1 (U÷)

4,7 (2)

309

16,4

490

772

2010

10,2 (U÷)

4,9 (2)

320

16,1

624

731

2009

10,5 (U)

4,8 (2)

320

16,3

615

601

2008

10,5 (U)

4,6 (2)

321

16,4

621

463

2007

10,6 (U)

4,5 (2)

319

16,6

609

343

2006

10,3 (U÷)

4,5 (2)

318

17,2

586

284

2005

10,8 (U)

4,9 (2)

335

17,4

609

215

2004

10,8 (U)

4,9 (2)

350

18,2

612

125

2003

11,2 (U)

4,7 (2)

349

17,8

617

87

2002

10,2 (U÷)

5,0 (2)

330

17,9

578

100

Ung
okse

Klasse

2019

Økonomisk resultat 2015 sammenlignet med 2019 samt sammenligning
med dansk limousin 2017.
Avr. Pris U÷

kr 53,17

Avr. Pris R+

kr 51,67

Differanse

kr 1,50

Antall kilo ung
okse i 2018

1 477 080

Totalt redusert
utbetaling

2 215 620

Klasse
(2017)
Sammenligning
med dansk limousin

11,9 (U+)

Avr.
pris U+

Avr.
pris R+

kr 55,57 kr 51,67

Differanse
utbetaling
per kg

Total
 ifferanse
d
utbetaling

kr 3,90

kr 5 760 612

Antall slakt ung okse.

Når det gjelder klassifisering på ku så ser vi det samme mønsteret. En økning av slakt i de nederste klassene og færre slakt i
de høyeste klassene. Gjennomsnittsklassen i 2019 ligger omtrent en halv klasse under hva snittet har vært de siste 10 årene.
Slakt limousin ku
Ku
2019 28.10.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Klasse
7,05
7,2 (R-)
7,6 (R)
7,5 (R)
7,7 (R)
7,2 (R-)
7,4 (R-)
7,5 (R)
7,4 (R-)
7,8 (R)
7,6 (R)
7,6 (R)
7,5 (R)
7,8 (R)
9,2 (R+)
8,1 (R)
7,8 (R)
6,5 (R)

Fett
8
8,0 (3)
8,1 (3)
8,0 (3)
8,3 (3)
7,6 (3)
7,5 (3)
6,9 (3-)
7,4 (3-)
7,6 (3)
7,3 (3-)
7,5 (3)
6,9 (3-)
8,0 (3)
9,0 (3+)
8,4 (3)
7,9 (3)
7,0 (3-)

Slaktevekt
363
355
359
357
357
346
352
344
352
359
356
364
349
358
381
362
357
305

Sl.alder (år)
2646 dager
7,7
7,8
7,4
7,4
7,2
7,8
7,2
7,5
7
7,3
7
7,9
7,4
7,3
7,1
7,4
6,1

Antall slakt
571
1250
1018
716
631
592
310
242
192
238
129
124
94
102
50
42
32
15

Antall slakt ku
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Eliteokseuttak Limous
Eliteoksene plukkes ut basert på informasjon fra nye avlsverdier fra Storfekjøttkontrollen,
kalvingsstatistikk og slaktestatistikk i bruksdyrkrysning med NRF fra K
 ukontrollen, lagerbeholdning av sæd fra aktuelle okser, og antall avkom registrert i SFK. Vi gjør oppmerksom
på at resultater fra bruksdyrkrysning på NRF er tatt helt vekk i våre avlsverdiberegninger.
Dette er kun til informasjon for å velge ut anbefalt okse på NRF.
Av Avlsutvalget, med god hjelp til artikkelen fra TYR
Det er i dag fire eliteokser og to bruks
okser av rasen: 72152 Isle Et av Øie
stad, 72175 Javardage av Utgårdstrøen,
72177 Jovna av Gorseth og 72179
Jovial av Utgårdstrøen er eliteokser.

I tillegg har 72151 Ibiza P av Hovde og
72150 Integrè av Hvam vært bruks
okser. Vi har vurdert okser fra årgangene
I, J og K. Vi har sett over okser fra eldre
årganger også, men ser ingen her som
kan konkurrere med vurderte okser.

De fire eksisterende
eliteoksene:

For moregenskaper har nå Isle fått
sikrere tall og har 102 i morindeks. Han
har svake 82 på døtres kalvingsevne og
106 på mor 200 dager. Dette er en be
tydelig bedre morindeks enn den usikre
indeksen på 75 som han fikk ved fjor
årets kjøring.
Isle av Øiestad står nå med en total
indeks på 111. Han er jevnt bra på alle
egenskaper, unntatt døtres kalvings
evne. Vi mener at Isle fortsatt skal stå
som eliteokse for rasen. Han er en okse
som er lett å bruke grunnet både slekt
skap og sine jevne avlsverdier. Både
kvige
kalver og oksekalver er interes
sante avkom etter en slik okse. Oksen
har fire sønner inne i test nå.
Oksen tas ut som Eliteokse for 2020.

har nå henholdsvis 98 og 104 på disse
egenskapene. Produksjonsindeksen har
sunket fra 103 til 100. På moregenska
per har nå Javardage svekket seg på
mor 200 dager fra 114 til 104. Det er
fortsatt ikke mer enn brukbar sikkerhet
på disse tallene. Dette gjør at han har
gått fra 120 og ned i 101 i morindeks.
Javardage av Utgårdstrøen har gått
ned i totalindeks, men er fortsatt en jevnt
bra okse. Han er ikke direkte svak på
noen egenskaper, han er jevnt over litt
over gjennomsnittet på de fleste egen
skaper. Jevnheten gjør at vi fortsatt vil ha
med Javardage som eliteokse.
Oksen tas ut som Eliteokse for 2020.

Isle ET av Øiestad

72152 Isle ET av Øiestad
Isle er et helfransk embryo med Achile
som far. Morfar er Pompier og mormors
far er Joueur. Han har stått som elite
okse i to år.
Isle har gått noe tilbake på fødsel
sindeks fra 106 til 96. Dette skyldes at
fødselsforløp kvige har gått fra 101 til 95
og fødselsforløp ku har gått fra 124 til
105. Nokså stabil på avlsverdi 0 dager
der han har gått fra 98 til 99. Det er god
sikkerhet på alle avlsverdier, og en kan
vel si at Isle gir gjennomsnittlig fødsels
forløp direkte på sine avkom.
For produksjon har Isle også gått noe
ned, særlig på vekt 365 dager og slakte
vekt, men har likevel 100 og 116 i avl
sverdi for disse to egenskapene. Isle har
alle avlsverdier for produksjon på mellom
100 og 121. Han står nå med en pro
duksjonsindeks på 115.
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Jovna av Gorseth
Javardage av Utgårddstrøen

72175 Javardage av Utgårdstrøen:
Javardage har stått som eliteokse i ett år
og er markedsført som en allroundokse.
Han har legendariske Bavardage som
far og Ferrysønnen Farao som morfar.
Javardage har gått ned fra 113 til
102 i totalindeks. Vi ser nedgang på
flere egenskaper både når det gjelder
fødsel, produksjon og moregenskaper.
Oksen har gått ned fra 111 til 103 på
fødselsforløp kvige, og fra 104 til 102
på fødselsforløp ku. Nedgangen på fød
selsforløp kvige gjør at han går fra 110 til
103 i fødselsindeks.
På produksjon har han styrket seg
på vekt 200 dager, men gått betydelig
ned på slaktevekt og slakteklasse, Han

72177 Jovna av Gorseth:
Jovna er sønn av den norske eliteoksen
Charmant av Dovre. Morfar er franske
Urville.
Oksen har stått som eliteokse i ett år.
Jovna er en lettkalver. Sjøl om han har
gått ned fra 123 til 110 i fødselsindeks,
så gir han fortsatt lette fødselsforløp og
lave fødselsvekter.
I produksjonsindeks har Jovna
gått ned fra 101 til 97. Dette skyldes i
hovedsak at han har gått fra 100 ned til
93 i slaktevekt. Morindeksen har gått fra
99 til 95, men det er fortsatt lite sikker
het på tallene. Jovna har fortsatt lave 78
på kalvingsevne døtre. Dette trekker hel
hetsinntrykket av oksen ned, s pesielt når
han har gått ned fra 112 til 100 i total
indeks fra i fjor.

usin 2020
Jovial av Utgårdstrøen

Jovna av Gorseth har en sterk side
og det er at han er en lettkalver. I tillegg
er han ok på produksjon. Han vil høyst
sannsynlig ikke bli kvitt sin svake avls
verdi på kalvingsevne døtre, for både
far og morfar er direkte svake her. Vi har
andre okser som også er gode på fødsel
og disse er samtidig jevnere på andre
egenskaper.
Oksen tas ikke videre som Eliteokse
for 2020, men blir flyttet til Bruksoksekategorien. I tillegg kjøres han
frem som bruksoksen til melkeku.

72179 Jovial av Utgårdstrøen:
Jovial er nok tidenes mest brukte okse
av rasen i Norge. Dette mye fordi han er
homozygot kollet. Han er sønn av den
norske eliteoksen Gubben av Hvam.
morfar er CN Mateo og mormors far
er Remix. Oksen er som alle vet ek
sportert til flere land, og enda er det et
relativt stort sædlager etter oksen da han
ble holdt igjen for ekstra produksjon til
eksportmarkedet. Oksen har en sønn i
semin allerede og har stått som eliteokse
i ett år. Jovial er derfor i stor grad ferdig
brukt i renraseavl.

Jovial er først og fremst en okse som
er god på produksjon. Han gir god til
vekst og grei slakteklasse. Han har svek
ket seg på kalving på fødselsforløp både
på kvige og ku. Dette har gjort at han
har gått ned fra 95 til 90 i fødselsindeks.
Han har også svekket seg på morin
deks fra 96 til 91, og nå har avlsverdiene
for moregenskaper bra sikkerhet. Total
indeksen til Jovial er nå på 99. Dette
er under det kravet som settes på 100
i TYR sin overordna avlsplan som Elite
okse. Jovial gjør det likevel veldig godt
i bruksdyrkrysning, med tilvekst og slakte
klasse, i tillegg er han homozygot kollet.
Oksen settes derfor inn som bruksokse.
Oksen tas ikke med videre som
Eliteokse for 2020, men blir flyttet til
Bruksoksekategorien.

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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Okser som er vurdert for
andre og tredje gang:

De to eksisterende bruksoksene:

Ibiza av Hovde

72151 Ibiza av Hovde:
Ibiza har stått som eliteokse i ett år og
bruksokse i to år. Han er markedsført
som en kolla lettkalver. Ibiza har den
kolla svenske oksen Dacke av Margret
holm som far og franske Urville som
morfar, for øvrig samme morfar som
Jovna av Gorseth. Ibiza er en hetero
zygot kolla okse.
Ibiza er en lettkalver som gir lave fød
selsvekter og lette fødselsforløp på både
kvige og ku. Han har riktignok gått ned
fra 122 til 111 i fødselsindeks, men har
fortsatt 110 og 111 på fødselsforløp
kvige og ku, og avlsverdi 0 dager helt
nede på 85. På produksjon har han
styrket seg noe på tilvekstegenskapene,
men gått ned fra 96 til 95 på slaktevekt.
Han har gått noe ned på slakteklasse,
men styrket seg på fett. Dette gir Ibiza
en produksjonsindeks på 100 mot 95 for
ett år siden.
Når det gjelder moregenskaper har
han nå nok døtre med registreringer til
å få morindeks med ganske god sik
kerhet. Han har fått relativt svake 88 på
kalvingsevne døtre, og 104 i mor 200
dager. Dette gir Ibiza en morindeks på
101. Totalindeksen til oksen er på 106.
Ibiza av Hovde er en okse som er mid
dels på kalving og moregenskaper. Han
er en lettkalver som godt kan brukes på
kviger. Han har et slektskap som er noe
annerledes enn mange av de andre kolla
seminoksene, og derfor lett å bruke på
disse linjene. Hans jevnhet, samt at han
kan brukes på yngre mordyr, gjør at han
er interessant på nytt som eliteokse. Han
ble for to år siden tatt vekk som elite
okse fordi han ikke hadde totalindeks.
Det finnes ingen sønner i semin, og Ibiza
har nå sikre avlsverdier og en god total
indeks.
Oksen tas ut som Eliteokse for 2020.
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Integre av Hvam

72150 Integre av Hvam:
Integre er en kolla sønn av den tyske
oksen Tigris. Morfar er en annen tysker
i Ido. Mormors far er franske Duvalier.
Integre har stått som bruksokse i ett år.
Integre har gått ned fra 101 til 96 i
fødselsindeks. Dette fordi han har gått
ned på fødselsforløp på både kvige og
ku. Han har nå 96 på kvige og 99 på ku.
Avlsverdi 0 dager står fortsatt på 100.
På produksjon har han sterke avlsver
dier over hele rekka. Han er veldig sterk
på både tilvekst og slakt, og er en av få
kolla okser som har bra avlsverdier for
fettgruppe. Dette gir en produksjons
indeks på 113, dette er ned fra 119 i fjor.
Mest fordi han har gått ned vekt 200
dager og vekt 365 dager.
På moregenskaper har ikke Integre
hatt avlsverdier før i år. Han har fått 103
i døtrenes kalvingsevne og 90 på mor
200 dager. Sistnevnte avlsverdi har bare
en stjernes sikkerhet. Dette gir oksen en
morindeks på høyst moderate 90.
Integre av Hvam har fått en total
indeks på 104. Oksen er middels på
kalving, god på produksjon og da spe
sielt slakteegenskaper, og foreløpig noe
under middels på døtrenes mjølkeevne.
Slektskapsmessig har den litt andre
linjer i seg enn de siste åras kolla elite
okser. Den bør derfor være lett å bruke
på de fleste oppkryssa kyr. Den er jev
nere avlsverdimessig enn mange andre
potensielle eliteokser, og har noe sikrere
avlsverdier.
Oksen tas ut som Eliteokse for 2020.

72153 Indigo av Viersdalen:
Indigo er en sønn etter Tastevin, og
morfar er Ulys-MN. Han har samme
mor som en annen vurdert okse, nemlig
72195 Kaptein av Viersdalen. Oksen har
ved tidligere vurderinger ikke hatt total
indeks, og noe lavere tall for fødsel enn
den har nå.
Indigo har en fødselsindeks på 95.
Han har fødselsvekter omtrent på gjen
nomsnittet, og er bra på fødselsforløp
ku. Han har 92 på fødselsforløp kvige,
og det er nok denne avlsverdien som
trekker han under 100 i fødselsindeks.
På produksjon har Indigo også bed
ret seg betraktelig. Han gjør det bra
med avlsverdier på 103 og 104 på alle
tilvekstegenskapene. Han gir imidlertid
svak slakteklasse og mye fett på slakta.
Ei slakteklasse på 88 er oksens svakhet.
På moregenskaper har Indigo hele
128 på kalvingsevne døtre, og han har
105 i mor 200 dager, dette gir han bruk
bare 102 i morindeks. Totalindeksen til
Indigo kommer ut på akkurat 100. Det
er naturlig å sammenligne denne oksen
mot okser som Javardage og Kaptein
av Viersdalen. Her er det okser som står
relativt likt på egenskaper. Indigo er den
som har lavest totalindeks av disse. Vi
mener at Kaptein og Javardage er litt
jevnere okser enn Indigo, som er direkte
svak på slakteklasse. Stiger Indigo mer
på moregenskaper i forhold til de andre
og kanskje bedrer seg noe på slakt er
han en sterk kandidat som eliteokse.
Men foreløpig mener vi andre okser er
bedre enn denne.
Oksen tas ikke ut som Eliteokse
for 2020.
72154 Imaldur av Dovre:
Imaldur er en FF-okse etter Anecdote
med Placide som morfar.
Han har en fødselsindeks på 110 og
en produksjonsindeks på 97. Imaldur har
foreløpig ikke nok døtre med registre
ringer på sine avkom til å få morindeks
og totalindeks. Han er derfor foreløpig
uaktuell som eliteokse.
Oksen tas ikke ut som Eliteokse
for 2020.

72176 Junior av Steinvik:
Junior er en sønn etter franske Armoric.
Morfar er EToksen Olav Engelbrektsson
etter Eleazar. Han har en fødselsindeks
på gode 115 og en produksjonsindeks
på 105. Begge indekser er betyde
lig opp fra i fjor. Han har avlsverdi for
kalvingsevne døtre på pene 111. Junior
har foreløpig ikke nok døtre med regis
treringer på sine avkom til å få avlsverdi
for mor 200 dager. Da har han heller
ikke fått morindeks og totalindeks. Han
er dessverre derfor i denne omgangen
uaktuell som eliteokse.
Oksen tas ikke ut som Eliteokse
for 2020.

Okser som er vurdert
for første gang:
72195 Kaptein av Viersdalen:
Kaptein er en FFokse etter Embryo
oksen Hector ET av Viersdalen. Hector
er en sønn av On Dit og farmors far er
Isambert. Kaptein har samme mor som
72153 Indigo av Viersdalen, og dermed
samme morfar, UlysMN.

Kaptein gir relativt høye fødselsvek
ter og har en avlsverdi 0 dager på 106.
På fødselsforløp ku har han 103 og på
kvige 95. Dette gir han en fødselsindeks
på 95. På produksjon er oksen jevnt bra
og ligger på avlsverdier på mellom 103
og 111 for alle egenskaper. Dette gir han
en produksjonsindeks på 108 med tre
stjerners sikkerhet på alle egenskaper.
På morindeks har oksen lav sikkerhet,
men har fått avlsverdier. Kaptein har fått
110 på kalvingsevne døtre og 107 på
mor 200 dager. Dette gir han en mor
indeks på pene 104.
Totalindeksen til Kaptein av Viersdalen
har havnet på 106.
Kaptein er en jevn og god okse på alle
egenskaper. Man kan sette et lite minus
på litt høye fødselsvekter med 106 i al
vsverdi, men fødselsforløpene ser ut til å
være bra med god sikkerhet.
Med ei jevn avlsverdirekke og en total
indeks på 106, så seiler oksen opp som
en eliteoksekandidat. Det er naturlig
å sammenligne han med halvbroren
Indigo, og vi mener han er en bedre
okse enn sin halvbror.
Oksen tas ut som Eliteokse for 2020.

72196 Klaudius P av
Utgårdstrøen:
Klaudius er en kollet sønn etter den tyske
oksen Claudius PP. Morfar er gards
oksen Victor av Helgum etter Louxor.
På fødselsindeks har oksen kommet
ut med 101 i avlsverdi for vekt 0 dager.
På fødselsforløp har han fått 106 på ku
og 98 på kvige. Disse jevne tallene gir
han en fødselsindeks på 99.
På produksjon har også Claudius
jevne tall. Her ligger han på avlsverdier
på mellom 100 og 105 på alle egenska
per unntatt fettgruppe, der har han 94.
På moregenskaper har Klaudius fore
løpig usikre tall uten stjerner på begge
egenskaper. Han har fått 108 på kal
vingsevne døtre og 98 på mor 200
dager. Dette gir han en morindeks på
96. Klaudius har en totalindeks på 102.
Klaudius er en jevn okse uten direkte
svakheter. Det er naturlig å sammenligne
oksen med Ibiza av Hovde og Integre av
Hvam. Klaudius er bedre enn Integre på
kalving og moregenskaper, men sva
kere på produksjon. At han er bedre på
moregenskaper, er vel en sannhet med
modifikasjoner, da han ikke har døtre

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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med resultater ennå, og moregenska
pene stort sett da er basert på andre
slektninger. Dette er derfor usikkert.
Sammenlignet med Ibiza av Hovde er
Klaudius svakere på kalving og bedre på
produksjon og til dels moregenskaper.
Alle tre er relativt jevne på avlsverdier,
men med litt forskjellige sterke og svake
sider. Den som har svakest totalindeks
er Klaudius med 102, samtidig som han
har meget usikre tall på moregenskaper.
Alle tre har helt forskjellig avstamming,
og alle tre er heterozygot kollet. Vi vur
derer Klaudius til å være den av de tre
som kommer dårligst ut, grunnet lavest
totalindeks at han fortsatt ikke har døtre
med registreringer på sine avkom. Der
for er de to andre kolla oksene ett litt
sikrere valg. Vi mener at Klaudius må
vente ett år, og dermed få sikrere tall på
moregenskaper, før vi vurderer han igjen
som eliteokse.
Oksen tas ikke ut som Eliteokse
for 2020.

72197 King Kong av Hovde:
King Kong er en sønn etter embryo
oksen High-Five av Eide som er en sønn
etter Ideal. Morfar er Tango.
King Kong kommer ut med en
fødselsindeks på 102, en produksjons
indeks på 94 og en morindeks på 97,
med lav sikkerhet på sistnevnte egen
skap. Dette gir en totalindeks på 95.
Med en totalindeks på under 100
er han ikke aktuell som eliteokse. Men
dette kan stige og oksen vurderes på
nytt neste år.
Oksen tas ikke ut som Eliteokse
for 2020.
72198 Karamell av
Utgårdstrøen:
Karamell er en sønn etter Chaumeil, og
morfar er gardsoksen Birk av Værne
Kløster etter Soprano.
Karamell kommer med en fødselsin
deks på 98, en produksjonsindeks på

96 og en morindeks på 89, med lav
sikkerhet på sistnevnte egenskap. Dette
gir en totalindeks på 92.
Akkurat som King Kong er han da
foreløpig ikke aktuell som eliteokse.
Oksen tas ikke ut som Eliteokse
for 2020.
72199 Kilroy P av Nørstegård.
Kilroy er sønn av den norske semin
oksen Hilberg P ET av Hvam. Morfar er
franske Palace.
Kilroy kommer ut med en veldig dårlig
fødselsindeks på 56. Han gir for tunge
kalver og et elendig fødselsforløp. Pro
duksjonsindeksen ligger på 101 og det
samme gjør en usikker morindeks. Dette
gir en totalindeks på 80.
Den dårlige fødselsindeksen utelukker
han som eliteokse.
Oksen tas ikke ut som eliteokse
for 2020.

Konklusjon
Eliteokser 2020
-	 72150 Intègre P av Hvam
-	 72151 Ibiza P av Hovde
-	 72152 Isle ET av Øiestad
-	 72175 Javardage av Utgårdstrøen
-	 72195 Kaptein av Viersdalen

72150 Integre P av Hvam har stått
som Bruksokse fram til nå, men tas
nå ut som Eliteokse.

Bruksokser 2020
-	 72177 Jovna av Gorseth
-	 72179 Jovial PP av Utgårdstrøen
Uttaket gir en eliteokse mer enn rasen
hadde i fjor, altså fem eliteokser. Det er
tatt ut tre okser med genstatus F, og to
med genstatus O. I tillegg er Jovna av
Gorseth og Jovial PP av Utgårdstrøen,
tatt ut som bruksokser for rasen i år. Vi
mener alle grupper av avlsplanen skal
være dekket. Ibiza og Jovna dekker opp
lettkalver gruppa, og Javardage er også
bra på fødsel. Kaptein, Javardage, Ibiza
og Isle er over middels på moregen
skaper samlet. Integree av Hvam har sin
styrke på produksjon og Isle og Kaptein
er også sterk på produksjon. Jovial PP
er sterk på produksjon og er homozygot
kollet.

72179 Jovial PP av Utgårdstrøen er
en mye brukt Eliteokse, og får derfor
nå status som Bruksokse.

72195 Kaptein av Viersdalen er ny
Eliteokse
alle foto: tyr
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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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Nye seminokser
høsten 2019
Norsk Limousin og Tyr tilbyr fire Limousin ungokser, derav
to er full French og to er kollete okser. Ungoksene opplyses
å være tilgjengelig på sædruta fra uke 49 eller 50. Unntaket
er 72258 Nawab PP som ikke er tilgjengelig før februar 2020.
Av Avlsutvalget
Disse representerer den «nyeste» gene
tikken, men avlsverdiene fra 11.10.2019,
er enn så lenge kun basert på eldre
slektninger. Det er derfor å understreke
at avlsverdier fra ungoksene er usikre
og kan endre seg mye når det blir født
avkom og disse vokser opp og blir
avkomsgransket. Inseminer og bruk
ungoksene våre! Vei avkommene: Fød
selsvekt, 200 dagers vekt og 365 dagers
vekt + 550 dagers vekt på kvigene når
den tid kommer, slik at vi får sikre avls
verdier på oksene.

72256 Nestor P av Utgårdstrøen

72558 Nawab PP av Søstuen

72256 Nestor P av Utgårdstrøen
(Jensuis PP*Mateo av Utgårdstrøen)
Årets testvinner med høy tilvekst, god
muskeldybde, godt grovforopptak og god
fôrutnytting. Oksen har ett flott eksteriør
og meget gode bein. Forventes å gi greie
kalvinger, meget god produksjon og bra
moregenskaper. Heterozygot kollet.

72258, Nawab PP av Søstuen
(Posthaven P Zansibar*CN
Mateo PP)
Homozygot kollet okse, som er god på
grovfôropptak og har ett godt eksteriør
og gode bein. Oksen forventes å avle
lette kalvinger og forventes å kunne bru
kes på kviger, med den usikkerhet som
bestandig ligger til grunn ved ungokse
bruk. Forventes å gi middels produksjon
og har potensiale for moregenskaper.

72255 Nathaniel av Utgårdstrøen.

foto: tyr/geno

72255 Nathaniel av Utgårdstrøen (Gengiskhan*Tricot)
Full French okse, med godt eksteriør og
gode bein. Oksen gjennomførte feno
type
testen med god fôrutnyttelse og
høyt mål på ryggmuskeldybde. Det for
ventes at oksen gir fine fødselsforløp til
avkom og middel produksjon. Det for
ventes meget gode moregenskaper, da
oksen har en imponerende stamtavle
med Gengiskhan * Tricot, med Bavar
dage som mormors far.
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72257 Nugatti av Søstuen

72257, Nugatti av Søstuen
(Felix*Cameos)
Full French okse, med god muskelset
ting i alle deler. Oksen utførte en jevn
test med gode resultater på ryggmuskel
dybde og eksteriør. Forventes å gi greie
fødselsforløp, god produksjon samt ha
potensiale for moregenskaper, særlig fra
mor og morfar Cameos.

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
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Vinterimporten 2020,
Av Avlsutvalget Norsk Limousin
Avlsutvalget har valgt ut fem seminokser til vinterimporten
2020. I år har vi satset på to topp moregenskapsokser, Fras
cati og Bel Orient, som har veldig gode og sikre tall fra Frank
rike. I tillegg har vi valgt ut en fransk ungokse, Johia, og to
kolla allroundere, Lorenzo PP og CN Aron PP. Kolla-oksene
har dessverre liten sikkerhet på avlsverdier, men internasjonalt
er det ikke så mange alternativer, da vi tidligere har import det
meste av god og sikker kolla genetikk.
Dessverre trekkes CN Aron PP. Etter prøvetaking så viser
det seg at CN Aron PP har dårlig sædkvalitet. Han vil der
for ikke bli importert. Dette ble først avdekket de siste
dagene, så oksekatalogen er gått i trykken og det vil ikke
bli importert flere okser i raselagsregi i denne omgang.

Frascati (Tastevin x Triomphe), Født 2010. Full french.
Fra avlsselskapet Evolution. Frascati ble importert i 2018 og
reimporteres nå. Gjennomprøvd okse helt i toppsjiktet for mor
egenskaper i Frankrike. Testet på morteststasjonen Moussours
i Frankrike. Frascati har 36 registrerte avkom i Norge.
Avkom scorer positivt på: Fertilitet, Melkemengde, Kalvings
evne og Lynne. Oksen anbefales brukt på voksne kyr, da
fødselsvektene er over gjennomsnittet. Videre er det fornuftig
å bruke den på kuer med gode norske avlsverdier på fødsels
forløp og fødselsvekt.
Fødsel
Slakte
Tilvekst
forløp
klasse
÷

+

M

Kalvings
evne
døtre
+++

Moregen
skaper,
Fertilitet
melke
evne døtre
+++

+++

Ingen fra I
Oksene fra I-årgangen på mor-teststasjonen Moussours
i Frankrike er nå ferdig. Vi har vurdert alle seks Moussours-
oksene. IX, Ivantonov og Ildira utgår på grunn av samlet mor
indeks (IQM) under 100. Irimi (Cameos*Triere) er årets toppokse
med 112 i IQM. Vi har brukt en del Cameos-semin i Norge og
vi har ungoksen Marseille av Øiestad (Cameos * Nimbus Mn).
Irimi har også svak fertilitet fra Moussours med avlsverdi 88.
Icculloc (Coluche*Artiste) med en IQM på 107, er ny genetikk i
Norge. Dessverre er fødselsindeksen 90 i Frankrike og han har
svake indekser på både frembein og bakbein fra Moussours.
IO (Ozeus*Basar) har IQM 105. Han har også svak fertilitet fra
Moussours med avlsverdi 91, i tillegg svake bein i Iboval. Det
blir derfor ikke import av noen fra I-årgangen i denne omgang.
Beskrivelse av oksene
Indeksene nedenfor er beskrevet med (+++) som meget høy
indeksverdi, (M) som gjennomsnitt og, (- - -) som meget lav
indeksverdi. Åpne felt betyr usikre verdier.

Bel Orient

Bel Orient (Neuf x Dauphin), Født 2006. Fra avlsselskapet
Evolution. Gjennomprøvd okse som importeres for sine solide
moregenskaper. Skal etter sigende blitt sett på som en mer
komplett okse enn Bavardage av ledelsen ved teststasjonen
i Frankrike ved testslutt av B-årgangen og beskrives som en
eksteriørmessig veldig rasetypisk limousin. Oksen er brukt noe
i Norge tidligere, men det er få avkom registrert. Avkom s corer
positivt på: Melkemengde, Fertilitet, Kalvingsevne, gode og
funksjonelle bekken. Oksen anbefales brukt på voksne kyr, da
fødselsvektene er over gjennomsnittet. Videre er det fornuftig
å bruke den på kuer med gode norske avlsverdier på fødsels
forløp og fødselsvekt.
Fødsel
Slakte
Tilvekst
forløp
klasse
Frascati er allerede kjent etter importen i 2018.
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÷

+

+

Kalvings
evne
døtre
++

Moregen
skaper,
Fertilitet
melke
evne døtre
++

+

fire nye okser

Johia er en ny okse for norske avlere.

Lorenzo PP

Johia (Damona x Ecrin), Født 2014. Fra avlsselskapet
Evolution. Yngre okse som fra Frankrike beskrives som en
lettkalver med foreløpige positive egenskaper for kjøtt og
melk, samt gode bein og klauver. Ny kombinasjon i Norge,
men farlinjen med Damona og farfar Neuf er kjente linjer
i Norge. Damona er en sikker lettkalver som gir godt med
melk i døtrene. Neuf er en solid allrounder. Morfar Ecrin er ett
ubeskrevet blad. Johia kan gjerne brukes på mødre som har
stor ramme og god kalvingsevne.

Lorenzo PP (Leo-Miro PP x Cyan PO), Født 2015. Fra avls
selskapet KBS Genetics. Homozygot kollet. Oksen betegnes
som en «allround-okse» og har selv (meget-) gode bein, lang og
godt kjøttsatt rygg med god overlinje, en god og dyp kjøttsatt
bakpart med meget godt bekken, betegnes som finlemmet.
Oksen forventes å gi: Greie fødselsegenskaper direkte. God
Overlinje og Bekken. Bra melkeevne. Gode Bein/Klauver. Det
er likevel å understreke at tallene foreløpig må betraktes som
usikre. Morfar Cyan Po har noen avkom i Norge og er bl.a.
morfar til Jensuis PP. Cyan Po har 86 i produksjonsindeks og
108 i norsk fødselsindeks. Farlinjen er helt ubeslektet.

Fødsel
Slakte
Tilvekst
forløp
klasse
+

M

M

Kalvings
evne
døtre
÷÷

Moregen
skaper,
Fertilitet
melke
evne døtre
+

Trukket: CN Aron PP (CN Anton Pp x Vetiver-MN), Født 2018.
Fra avlsselskapet Novaselek. Oksen er trukket på grunn av
dårlig sædkvalitet som nevnt over, men vi tar likevel med be
skrivelsen som lå til grunn for å ta ham ut i første omgang:
Homozygot kollet. Betegnes som en «allround-okse». Det
forventes gjennomsnittlige fødselsvekter, god tilvekst og
muskelutvikling, samt gode moregenskaper. Det er likevel
å understreke at tallene foreløpig må betraktes som usikre.
GS-verdier indikerer: Gode Fødselsegenskaper direkte. God
Tilvekst/Kjøttfylde. God Melkeevne. Godt Bekken og over
middels Kalvingsevne hos døtre. Morfar Vetivier MN har noen
avkom i Norge og er en god Allrounder med 107 i norsk fød
selsindeks. Kombinasjonen CN Anton Pp/Vetiver Mn som gir
CN Aron PP, er lite beslektet i Norge.

Kalvings
evne
døtre

Moregen
skaper,
Fertilitet
melke
evne døtre

Fødsel
Slakte
Tilvekst
forløp
klasse

Kalvings
evne
døtre

Moregen
skaper,
Fertilitet
melke
evne døtre

+

+

Fødsel
Slakte
Tilvekst
forløp
klasse
M

+

+

+
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Anbefalte oksefedre til
testomgangen 2021 – 2022
Av avlsutvalget

1. Prioritet
Javardage av Utgårstrøen (hvis det ikke
tas ut sønner nå kommende vinter).
Kaptein av Viersdalen
Ibiza P av Hovde
Intègre av Hvam
Frascati
Bel Orient
Lorenzo PP
2. Prioritet
Johia
Isle Et av Øiestad (hvis det ikke tas ut
sønner nå i årets testomgang).

72175 Javardage av Utgårdstrøen er blant de prioriterte fedrene.

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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Status feno
typetesten
på Staur
Avlsutvalget har fått informasjon fra
TYR om status på Staur i november
2019.
Det går bra på Staur, kun noen
få som ikke har startet i test ennå.
Jevnt over gode vekter og jevne
fine limousin
o kser, den yngste
estimeres til å veie rundt 310  kg ved
teststart. Det har vært trøbbel med
klauvspaltebetennelse, men det er
ikke mange limousinokser som har
vært plaget av det.
Ungokser
To okser er ferdig tappet og sendt til
karantene, og blir kjørt til sine eiere uti
november. Det er Nugatti av Søstuen
og Nathaniel av Utgårdstrøen.
Nestor P av Utgårdstrøen og Nawab
PP av Søstuen, står igjen for
å produsere hanndyrceller.

Årsmøte 2020

for Limousin Unik Norge
og Norsk Limousin
Årsmøtet 2020 for Limousin Unik og Norsk Limousin avholdes
21. februar på Scandic Stavanger airport.
Dagen vil starte med årsmøtet for Limousin Unik, før Norsk Limousin
overtar etter lunsj. På ettermiddagen vil det bli et gårdsbesøk før vi
setter oss til bords senere på kvelden.
PROGRAM:
Årsmøte Limousin Unik
Lunsj
Årsmøte Norsk Limousin
Gårdsbesøk
Middag

kl. 10:30 – 12:30
kl. 12:30 – 13:30
kl. 13:30 – 15:30
kl. 16:00 – 18:00
kl. 20

PRISER:
Overnatting 20. – 21. februar: kr 1100 per rom per natt
(enkeltrom inkl. frokost)
Overnatting 21. – 22. februar: kr 770 per rom per natt
(enkeltrom inkl. frokost)
Dagpakke 21. februar:
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.

kr 550 per person

Middag på kvelden kommer i tillegg!
Forslag og henvendelser til valget rettes
til valgkomiteen v/leder Aud Sandnes på tlf. 41610842
eller mail til a_sandnes@hotmail.com
Påmelding innen 9. februar 2020 sendes
til Lars Henden på tlf. 901 30 976 eller
mail til lars.henden.58@gmail.com
Innkalling og saksliste vil komme når dette er klart.
Sett av dagen/helga!

- EN bEdrift i

KoNSErNEt

dt-Norge Slakteri AS Tlf. 74 08 37 00 www. norsk-slakt.no
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Litt ekstra snacks på skogsbeite for besetningen på Østby Gård.
Foto Marte Lauten Østbye.

Send oss Limousin
bilder og vinn
limousinkrus!
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.
På tampen av året koster vi på oss flere
blinkskudd.
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Nærportrett.

Foto Marte

Lauten Østb

ye.

Sommerbei

te hos Braut

Limousin. Fo

to Maren B

raut.

Inn i solnedgangen. Hans Olav Holann, Tynset.
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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.

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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Okse anbefalt på melkebruket
72177 Jovna av Gorseth er en meget bra okse på kalving. Han er den beste i I, J, K-årgangene med
94,4% ingen kalvingsvansker. Samtidig gir han noen av de beste slaktetilvekstene. Han er på gjennom
snittlig slakteklasse og litt over middels på fett. Jovna av Gorseth tas ut som anbefalt okse til melkebruket.
Informasjonen om bruksdyrkrysning mottatt fra TYR i november 2019.

Kalvingsvansker i prosent brukt på ku

foto: tyr/geno

72177 Jovna av Gorseth. 
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Seminnr.

Ingen

Noen

Store

72150

86,0 %

8,8 %

5,1 %

72151

92,6 %

5,6 %

1,9 %

72152

87,9 %

9,2 %

2,9 %

72153

86,9 %

11,0 %

2,1 %

72154

85,2 %

11,4 %

3,4 %

72175

92,2 %

5,6 %

2,2 %

72176

92,6 %

5,9 %

1,5 %

72177

94,4 %

4,0 %

1,6 %

72179

89,5 %

7,4 %

3,1 %

72195

89,0 %

6,4 %

4,6 %

72196

88,1 %

7,9 %

4,0 %

72197

93,8 %

5,0 %

1,2 %

72198

91,7 %

5,4 %

2,9 %

72199

86,6 %

9,9 %

3,5 %

Seminnr.

Gjennomsnitt
slaktealder_mnd

Gjennomsnitt
av slaktetilvekst

Gjennomsnitt
klasse

Gjennomsnitt
fettgruppe

Seminnr.

Krepert

Dødfødt

72150

17,61

651,97

7,72

6,14

72150

1,3 %

5,2 %

72151

18,07

628,21

7,32

7,05

72151

0,0 %

4,4 %

72152

17,20

643,62

7,58

6,48

72152

0,0 %

3,8 %

72153

16,63

670,38

7,15

7,13

72153

0,7 %

3,3 %

72154

16,37

677,03

7,86

6,79

72154

1,0 %

3,0 %

72175

16,46

663,32

7,08

6,99

72175

0,7 %

2,0 %

72176

17,85

635,40

7,27

7,00

72176

0,9 %

1,8 %

72177

16,48

676,11

7,24

7,30

72177

0,8 %

1,5 %

72179

17,20

665,89

7,47

7,28

72179

0,3 %

2,6 %

72195

17,18

662,28

7,23

6,91

72195

0,4 %

4,2 %

72196

15,95

676,40

7,04

6,91

72196

0,9 %

3,0 %

72197

16,27

679,99

7,29

7,31

72197

0,7 %

3,2 %

72198

16,05

663,17

7,23

6,87

72198

0,0 %

3,3 %

72199

16,13

703,12

7,41

7,16

72199

0,5 %

3,7 %

Totalsum

17,34

626,68

7,32

6,64
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Et norsk produkt fra:

TA HELE LANDET
i bruk

MED VESHOVDA GJERDESYSTEM
Gjerdesystemet består av:

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

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

FLEKSIBELT

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

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

ENKELT

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

SOLID

Lengre levetid enn
dagens løsninger.
Ingen rustproblemer!

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

Ring 414 44 878

www.gjerdesystem.no

LimousinNytt
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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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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.

LimousinNytt
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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

