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Bredt
sortiment

Effektiv fôring tilpasset
din produksjon
Med stor variasjon i genetisk
potensiale, grovfôr og målsetning er
valg av rett kraftfôr viktig.
Med Formel Biff-sortimentet kan du
velge den varianten som passer din
produksjon best. Rett valg gir bedre
tilvekst og økonomi.
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0,93 FEm

Formel
Biff
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Energirikt kraftfôr
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av okser
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AV: LARS ERIK MEGARDEN

// STYRELEDER I NORSK LIMOUSIN

Takk for bidraget
Det siste året har Norsk Limousin lidd
under dårlige priser på grunnlag av
endret klassifisering og nedgang i kjøtt
prisen. Klassifisering har vi skrevet mye
om, og mer kan sikkert skrives. Men
det er skikkelig gledelig å høre at det nå
siden nyttår slaktes okser i Eklassen
igjen. Og det på grunn av at vi er hørt
og limousin har fått en egen Kfaktor.
Men den andre faktoren er nedgangen
i basisprisen. Den utgjør minst like mye,
og sikkert mer enn nedgangen i klassifi
sering. Medlemmer har fått utregnet en
nedgang på kr 4,50 fra juni 2018 til juni
2019 på klasse U÷. I februar hørte jeg
på Ole Nikolai Skulberg tale før årsmøtet
til TYR Trøndelag på Stjørdal. Skulberg
er direktør i Totalmarkedkjøtt og egg,
medlem i klassifiseringsutvalget og
ansatt i Nortura. Han fortalte om hvor
dan markedssituasjonen er per dato.
Men mange var spente på å høre hvor
dan nedtrapping av melkekvoter vil
påvirke kjøttbalansen i Norge. Skulberg
refererte da til en spørreundersøkelse de
hadde sendt ut til melkeprodusenter
hvor ett av spørsmålene var om hva de
så for seg med gården etter et evenuelt
salg av kvota. De fleste hadde der svart
at de ville gå over til ammeku. Selv om
det blir et tilfelle, viste Skulberg en
prognose på at det fortsatt vil være en
underdekning på 1 % som det er i dag.
Med prognoser som viser fortsatt
underdekning på storfekjøtt i fremtiden
er det urimelig at kjøtt av god kvalitet
blir betalt så dårlig som det var i 2019.
Nå prøver de å kompensere med en
liten økning i mars. Men vi er langt fra
å dekke våre kostnader med dagens
priser.
Et av våre medlemmer, Brian Gjerm
stad, hadde før møtet regnet ut hva

han har tapt av inntekt på sin produk
sjon i 2019. Han tok talerstolen og
presenterte sin bekymring for seg selv,
men også kommende generasjon.
Brian tok så regnestykket han hadde
lagd på et stykke gråpapir og overrekte
dette til Skulberg med beskjed om å ta
beskjeden med hjem.
Det siste året har jeg følt på en
maktesløshet mot systemer og bort
forklaringer. Da er det jammen godt
å ha engasjerte medlemmer som er
med og jobber for bedre vilkår for vår
næring, men også for Norsk Limousin
som rase. Jeg støtter de utspillene som
har kommet og de initiativ som enkelt
medlemmer har bidratt med. Så langt
tror jeg det har ført oss fram i proses
sen. Så en stor takk til alle som har
bidratt.
Fremover må vi nå ut å fortelle at vi
finnes og at vi har den rasen med best
økonomi. Da er det gledelig at LUN har
gjort grep som nå kan få opp salget på
vårt spesielle produkt kalv unik. Arne
Hatløy, som nå er ansatt som ny daglig
leder, har bakgrunn som kokk og har
jobbet innen matvareindustrien tidligere.
Det gjør at ha kjenner folkene, markedet
og vil ha gode muligheter for økt salg.
Jeg har tro på at styret i LUN sin stra
tegi vil lykkes, og at vi med det får en
økt etterspørsel etter limousin kjøtt. Det
er lov å håpe at etterspørselen blir så
stor at vi må utsette kravet om 88 %
raserenhet for å dekke etterspørselen
til kalv unik. Desto mer vi øker salget,
jo bedre pris vil vi kunne oppnå.
Lykke til med kalvingen, og husk
å bestille semin og eller avlsokse
i god tid så du har nok å velge i når
dyrene skal bedekkes.
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Langsiktighet, sikkerhet
og best økonomi
Enten du er storfeprodusent med 2 års produksjonssyklus eller
kyllingprodusent med 30 dagers oppforingstid, så ligger det et langsiktig
perspektiv bak investeringene dine.
Da er det trygt å ha en samarbeidspartner med den samme langsiktigheten
som selve grunnlaget for sin virksomhet. En samarbeidspartner som også
garanterer for avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor stor produksjon
du har. Men kanskje aller viktigst: En samarbeidspartner med et overordnet
mål om å bidra til best økonomi for bonde - både på kort og lang sikt.
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Vi har fokus på kalven!
Vi har veieseil for registrering av fødselsvekta,
samt kalvedekken av kjempegod kvalitet!

Begge leveres SELVFØLGELIG med Limousin-logoen!

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

Immunsystemet

•

Tilvekst

•

Appetitt

Bryne Landbruksservice AS
P.B 284-4349 Bryne
Hålandsveien 31,
4344 Bryne
www.bls-as.no
51 77 07 00
post@bls-as.no
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Årsmøtet 2020
Årsmøtet på Sola ble en fin forseelse.
Fredagen startet med årsmøte i Limo
usin Unik Norge SA. Styret med leder
Espen Jellestad i LUN virker til å ha lagt
en god plan for økt salg av produktene
LUN står for. Fatland har i lengre tid gjort
det klart at de ikke klarer å hente inn
merprisen på produktet på grunn av for
lavt salg. Espen presenterte en ny per
son inn i organisasjonen, Arne Hatløy.
Han er kokk, har jobbet innen mat
varebransjen i flere perioder og kjenner
derfor markedet. Arne vil fungere som
ny daglig leder, men har fokus på salg.
I den nye avtalen med Fatland ligger
det et potensiale for økt utbytte ved økt
salg. Det gjør det interessant for samt
lige medlemmer å framsnakke produktet
Limousin Unik i lokale butikker, og for
håpentligvis s timulere til økt etterspørsel.
Om dere har ideer som fremmer salg
lokalt der dere holder til, vet jeg Arne og
Espen ønsker å høre fra dere.
Ny avlsplan
Under årsmøtet til Norsk Limousin ble
den nye avlsplanen gjennomgått. P
 lanen
som ble sendt ut til godkjenning ble
gjennomgått og drøftet. Det ble vedtatt
en endring som går på at en ikke ønsker
omsetting av dyr med tegn til skjede
framfall (vaginalprolaps) og eller børfram
fall (uterusprolaps). Planen ble godkjent
av styret i TYR 25. februar 2020. Vi ber
om at den enkelte gjør seg kjent med
planen og dens innhold. Avlsplanen lig
ger tilgjengelig på hjemmesiden til Norsk
Limousin.
Gardsbesøk
Etter årsmøtene hadde Bjørn Østebrød
en storbuss stående klar utenfor hotel
let som tok oss til to besetningsbesøk
ikke langt fra flyplassen. Fagpraten
rundt praktiske og funksjonelle dyr gikk
non stop fra vi gikk ut av bussen hos
Sven Magne Skadsem til vi var ferdige
med en deilig burger og pølser servert
av Siv Undem hos Fatland hjemme hos
Andreas Aarsvoll. Vi vil takke for et kjem
peopplegg fra alle involverte.
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En entusiastisk forsamling limousinavlere hjemme hos Andreas Aarsvoll.

Endringer i styret
Til årsmøtemiddagen var det selvfølge
lig biff på menyen. Lars Henden mener
å ha bestilt Limousin Unik, men det var
ikke mange som var enige i at bestil
lingen hadde gått helt gjennom. Uansett
var biffen mør og Kristian Hovde var im
ponert over den mektige gulrota som
prydet tallerkenen.
Gunnhild Sæteråsen og Jan H.
G uttersrud fikk diplom for sine to

seminokser Nugatti og Nawab PP av
Søstuen. Elisabeth og Bjørn Aasen fikk
diplom for sine to seminokser Nathaniel
og Nestor P av Utgårdstrøen. Videre
har vi dette året to nye seminokser som
tradisjon tro får sin oppmerksomhet.

Kaptein av Viersdalen og Integré av
Hvam.

foto: siv undem

Arnfinn Horpestad gikk ut av styret etter
to år og fikk sin oppmerksomhet for det.
Lars Henden har også valgt å ikke fort
sette i styret. Da glassvasen som tildeles
styremedlemmer skulle graveres, mente
gravøren at ingen kunne sitte så lenge i
et styre som det stod i mailen fra Rita.
Han hadde derfor på eget initiativ kuttet
ned Lars’ deltakelse med 10 år. Men det
riktige er at Lars har vært deltagende i
styrearbeidet til Norsk Limousin fra 2006
og fram til 2020. Vi vil nok en gang takke
Lars for hans arbeid for laget.
Lars Erik Megarden fortsetter som
styreleder. Nye inn i styret er Hermann
Fredriksen, Aud Sandnes og Erland
W igenstad. Thor-Johan Skaget blir vår
1. vara. Det nye styret ønsker tilbake
meldinger fra medlemmer om det er
saker vi skal jobbe med i kommende år.
Kontaktinfo står på side 2 i bladet og er
til for å brukes.
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Fokus på klauver
for Limousin-oksene
testet på Staur i perioden 2002 – 2020
Avlsutvalget v/Bjørn Aasen

Det har i fenotypeteten på Staur og i avlsarbeidet for kjøttfe,
vært en utvikling med økt oppmerksomhet rundt bein og
klauver. Den historiske utviklingen, med flere endringer/for

Testår
Staur

8

Antall
testede
 imousiner
L

Lineær
kåringskarakter
Klauvvegg 4
og lavere.
Oppgitt i %

bedringer i bedømmelsen av klauver for limousin, er presentert
her. Tallmaterialet er oppgitt i prosent, med grunnlag i testede
kandidater hvert år.

Lineær
kåringskarakter
Klauvvegg 6
(optimum = 6)
Oppgitt i %

Avvikskode 96
Bratt klauvvegg.
Oppgitt i %

Avvikskode 92
Klauvskjæring
påkrevet.
Oppgitt i %

Avvikskode 95
Lange klauver
foran.
Oppgitt i %

2002 – 2003

10

40

2003 – 2004

12

33

2004 – 2005

12

25

2005 – 2006

16

31

2006 – 2007

14

21

2007 – 2008

16

31

2008 – 2009

13

46

2009 – 2010

15

40

2010 – 2011

18

56

2011 – 2012

14

29

21

64

2012 – 2013

19

21

42

47

2013 – 2014

18

11

33

61

2014 – 2015

18

11

22

17

2015 – 2016

20

15

10

15

45

2016 – 2017

20

20

5

20

30

2017 – 2018

21

19

14

19

43

38

2018 – 2019

20

35

0

35

60

10

2019 – 2020

19

21

0

21

47

0
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Tabell over de fem rasene med nasjonal avl, testet på Staur i år 2020.
Tabellen nedenfor er publisert for å gi en
foreløpig sammenligning mellom de fem
rasene på Staur. Den inneholder 2020Testår 2020
Staur

tall, for det antall okser per rase som
så langt er kåret. Dette viser at det er
mange raser som har utfordringer med

Antall fore
løpige kårede
okser per rase

Lineær
kåringskarakter
Klauvvegg 4
og lavere
Oppgitt i %

Avvikskode
96 Bratt
klauvvegg
Oppgitt i %

Avvikskode
92 Klauvskjæring
påkrevet.
Oppgitt i %

Limousin

19

21

21

47

Simmentaler

12

33

33

33

Hereford

11

0

0

0

Charolais

25

32

32

44

Angus

12

8

8

8

klauver. Men selv en ihuga limousin
entusiast må erkjenne at Hereford gjør
det godt.

Definisjon/beskrivelser av
kåringspoeng på klauver og
avvikskoder.
Avvikskode 92 «Klauvskjæring på
krevet» var innført ved kåring på Staur,
allerede før 2002 – 2003-årgangen.
Avvikskode 96 «Bratte klauvvegger»,
ble innført i 2015 – 2016-årgangen.
Avvikskode 95 «Lange klauver foran»
ble innført i 2017-2018-årgangen.
Lineær kåring med poeng-tildeling
på klauver, ble innført i 2011 – 2012-år
gangen. Det ble da innført poengtildeling
i tre grupper: Klauvsymmetri, klauvvegg
og klauvform.
Avvikskode 92 «Klauvskjæring på
krevet». De fleste dyr som får avviks
kode 92, har klauvvekst foran, de er ofte
tåvid med forstillingspoeng på 6 – 7. Det
forekommer også okser som får kode 92
og har klauvvekst bak. Enkelte av disse
igjen har også bratt klauvvegg og får
kode 96 i tillegg.
Eksempel på underkjente klauver.

Avvikskode 95 «Lange klauver foran».
Denne blir brukt for frambein, med lange
klauver foran, uten at det er skruklauv.
Avvikskode 96 «Bratte klauvvegger».
Optimum ved kåring er 6 poeng. Da er
klauvveggen svakt skrånende utover.
Som Kristian Hegglund sier «står du bak
dyret og ser hase og kodeledd går ned i
klauven, så skal vinkelen på klauvveggen
være svakt skrånende utover, ned i
golvet. 5 poeng er en vanlig god klauv
vegg, da er vinkelen på klauvveggen rett

ned i golvet. Ved bratte klauvvegger som
3 og 4 poeng, skråner klauvveggen inn
over ned i golvet, noe som gir skruklauv.
3 og 4 poeng i karakter på klauvvegg gir
avvikskode 96, som igjen gjør at oksen
ikke er egnet til avl og går til slakt.

•  Klauvsymmetri. Optimum er 5, som
defineres som like stor inner og ytter
klauver pr bein, både på frembein og
bakbein. 6 poeng beskriver større
innerklauv enn ytterklauv. 4 poeng
beskriver mindre innerklauv enn ytter
klauv.

Lineær kåring inneholder tre grupper:
Klauvsymmetri (optimum 5), klauvvegg
(optimum 6) og klauvform (optimum 5),
med fra 0 til 10 poeng i hver gruppe.
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Godkjent fram- og bakklauv til sammenligning:
Godkjent fram- og bakklauv til sammenligning:

Eksempel på underkjente klauver.

•  Klauvvegg. Optimum er 6, som defi
neres som svakt skrånende klauvvegg
utover, både på inner og ytterklauv. 5
poeng er en vanlig god klauvvegg, da er
vinkelen på klauvveggen rett ned i gol
vet. Ved bratte klauvvegger som 3 og
4 poeng, skråner klauvveggen innover
ned i golvet, noe som gir skruklauv. 3
og 4 poeng i karakter på klauvvegg gir
avvikskode 96, som igjen gjør at oksen
ikke er egnet til avl og går til slakt.
•  Klauvform. Optimum er 5, som de
fineres som middels store klauver,
med god og jevn klauvform. Hvis
klauvene er større og «flyter» ut noe,
så gis 6 poeng, flyter de ut mye så er
det 7 poeng og gis 8 poeng, så er det
uakseptabelt og dyret er ikke egnet
til avl. Klauvform blir også preget av
klauvslitasjen og henger sammen med
forstillingen og beinstillingen for øvrig.
Kristian Heggelund har lang erfaring i
lineær kåring både ute i besetninger og
på Staur. Han har vært med å utvikle
regelverket for lineær kåring og avviks
koder. Han har fulgt testregimet på Staur
tett, i mange år. Limousin nytt spurte

10

LimousinNytt

1|2020

Godkjent fram- og bakklauv til sammenligning.

Kristian hva han syntes om utviklingen
på klauver på Staur, for rasen limousin.
Kristian svarer at klauvvekst er påvirket
av gener, underlag og foring. Angående
underlag så vil en stor klauvslitasje på
virke klauvene positivt, mens liten slitasje
avdekker problemene. På Staur var det
for noen år siden rilling av betong gol
vet ved foringsplassene. Dette påvirket
klauvene og ga mere slitasje, i noen år.
Foringen er også veldig viktig. Ved hard
foring og høy tilvekst, så påvirker dette
til større klauvvekst. Dette gjør at mange
av oksene som har stor tilvekst også får
mere klauvvekst. Det er derfor viktig å
treffe med foringssammensetningen på
Staur. Årets foringsregime ser bra ut.
Kristian hevder at klauvene på Limousin
ikke har blitt dårligere i de senere årene.
Det er heller økt fokus på klauver og
endringer ved innføringen av nye måle
verktøy/metoder som gjør at det er færre
okser med «klauvvegg» 6 (optimum) i
dag, enn det var i tidligere.
I utvelgelsen av okser som kjøres inn til
test på Staur, er det lagt stor vekt på bein
og klauver. Oksekalvene og deres mødre
blir besiktiget av ressursgruppa i TYR.

Dette er folk med kompetanse på kåring.
Det er ikke enkelt å vurdere klauvene på
en kalv på 4 – 6 måneder, men kalven blir
vurdert. På ett utvokst mordyr er dette
enklere å vurdere, klauvkortet til moren
med siste klauvskjærings tidspunkt blir
også lagt tilgrunn. Neste seleksjon ved
uttaket av seminokser, er basert på
kåringen. Okser med dårlige bein og/
eller klauver går ikke til semin. Okser med
bratte klauvvegger eller andre vesentlige
klauvfeil/svakheter blir slaktet.
Ved valg av utenlandsk semin til prioriterte
oksefedre til fremtidens Staur kandidater,
så blir bein og klauver betydelig vektlagt.
Avlsplanen til Norsk Limousin inneholder
følgende tekst: Det skal i avlen legges
vekt på friske og funksjonelle dyr med
gode bein og klauver. Norsk Limousin
har og skal fortsatt ha oppmerksomhet
på bein og klauver. Det tar tid å forbedre
egenskaper på bein og klauver. Vi må
erkjenne at avl er langsiktig arbeid. Den
jobben vi gjør i dag, vil påvirke avlen i
fremtiden. Det er derfor viktig at vi gjen
nom vår avlsplan og praktisk avlsarbeid
går i riktig retning.
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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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Seminåret 2019 –
et tilbakeblikk
I avlsarbeidet for limousin er seminbruken
en viktig faktor. Dette fordi vi ønsker
å forbedre limousin populasjonen ved
å bruke de beste fedrene videre. Det er
mange gode gårdsokser rundt omkring,
men ved å bruke en seminokse med sikre
tall, så kan en i større grad skreddersy
oksens gener til kua.
Avlsutvalget v/Bjørn Aasen
Det ble solgt totalt 8800 limousin doser i 2019.
Dette er en liten nedgang med 93 doser fra året før.

72237 Matfatet PP av Hovde

Av disse ble 4406 doser brukt på melkeku og 4394 doser
brukt på limousin og andre ammekuer, som er registrert
i storfekjøttkontrollen.
Av 4394 doser brukt i storfekjøttkontrollen så er følgende
tre norske okser på topp:
Seminnummer Navn

Antall doser

12175

Javardage av Utgårdstrøen

558

72237

Matfatet PP av Hovde

314

72152

Isle ET av Øiestad

311

Det er kjente eliteokser som Javardage av Utgårdstrøen og Isle
ET av Øiestad i toppen, men ungoksene Matfatet PP av Hovde
og Marseille av Øiestad med flere, er også mye brukt.

72175 Javardage av Utgårdstrøen

Av utenlandske okser brukt i storfekjøttkontrollen er følgende
tre okser på topp:
Seminnummer Navn

Antall doser

72242

Hassiun

102

72241

Huessa

74

72243

Histone

66

Av de utenlandske oksene er førsteprioritetsoksene til Staur
i inneværende sesong mest brukt, med Hassiun, Huessa,
Histone, Hamil PP og JPEG PP. Videre registres av gamle
okser som Ionesco (fnr. 1993) og Nectar (fnr. 1997) fortsatt
brukes, samt at stadig nye lovende og til dels ukjente okser
som Mackcelmar, Magister og Jurancon, med flere kommer til.
72152 Isle ET av Øiestad

Seminbruk 2019, på ammekuer registrert
i storfekjøttkontrollen.

12
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72243 Histone

72241 Huessa

72242 Hassiun

Se tabell på neste side...

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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Seminåret 2019
SeminOkse
nr.

SeminOkse
nr.

Antall
doser

SeminOkse
nr.

Antall
doser

72175 Javardage av Utgårdstrøen

558

72193 HOTEL

10

72247 JK LORENZO PP

2

72237 Matfatet PP av Hovde

314

72106 BAVARDAGE

9

72094 Fido av Steinvik

2

72152 Isle ET av Øiestad

311

72194 GSTAAD

9

72184 REMBOLD PP

2

72235 Marseille av Øiestad

280

72202 FRASCATI

9

72092 Fernando av Wandsvik

2

72179 Jovial av Utgårdstrøen

239

72253 MAXAR Pp

8

72120 Gino av Kittelsrud

2

72151 Ibiza P av Hovde

228

72197 King kong av Hovde

8

72149 DIEUNORDIC

2

72234 Mad Man P av Refling

207

72535 UNIQUE

8

72224 JURANCON

2

72236 Multrabo av Søstuen

204

72072 EvenTyr av Dovre

8

9241

2

72238 Mikal PP av Refling

174

72170 Horn

8

72124 DONZENAC

2

72177 Jovna av Gorseth

163

72542 Lemonde GD (GDA Polled Exocet)

7

72246 MAGISTER

2

72150 Intègre av Hvam

151

72211 ESA

7

72054 USKUDAR

2

72217 Lars Rocko av Holann

146

72119 Gubben av Hvam

7

72068 URVILLE

2

72242 HASSIUN

102

72147 INDEX

6

72121 ARMORIC

2

72216 Lex Luthor P av Søstuen

93

72198 Karamell av Utgårdstrøen

6

72131 Hilberg P ET av Hvam

2

72241 HUESSA

74

72203 GENGISKHAN

6

72012 1-WAY POLLED KANA

1

72243 HISTONE

66

72244 JYM

6

72172 DAHAIR

1

72091 Farmann av Dovre

64

72209 FELIX MN

6

72159 LUDWIG

1

72239 HAMIL PP

56

72099 AZURRI

5

72225 EBENE MN

1

72240 Jpeg PP

41

72010 NEOPHIN

5

72050 ROCKSTAR

1

72154 Imaldur av Dovre

41

72207 TST KANOS

5

72035 Anfield av Nørstegård

1

72219 Lars Vegas P av Hovde

38

72160 POSTHAVEN P ZANSIBAR

5

72183 IBIZA PP

1

72537 LOYAL

35

72539 JONGLEUR GD

5

72045 Balthazar av Ring

1

72205 EXCEL RRE VS

35

72536 Jitan GD

5

72166 EUPHRATE

1

72229 JUNIOR PP

34

72230 GAMIN

5

72061 ULTRABO-MN

1

72218 Luguber av Hovde

33

72146 Claudius PP

4

72105 ABOT MN

1

72526 Lodge Hamlet

32

72145 CHATELAIN

4

72073 Elvis av Kauserud

1

72195 Kaptein av Viersdalen

30

72181 EDAKKYA

4

72142 ANSIDE FLINT

1

72215 LABAN AV SCHJØLL

30

72527 WILODGE FASTRAC

4

72162 ØSTERGAARD FLAMME

1

72214 Torino

24

72090 TASTEVIN

4

72052 TRIOMPHAMN

1

72227 LENNI PP

24

72538 SYMPA

4

72126 MARADONA PP

1

72192 FUMAROLI

22

72157 GUNDARK PO

4

72046 Bjarne av Schjøll

1

72204 JENSUIS PP

21

72534 ARTABAN

4

72213 HUSSAC

1

72231 GINSENG

21

72245 GIVAY

4

72055 USSE

1

72257 Nugatti av Søstuen

21

72122 BRANCEILLE

4

72139 BEL ORIENT

1

72232 GRENACHE

20

72531 EXOCET P

4

72196 Klaudius P av Utgårdstrøen

1

72256 Nestor P av Utgårdstrøen

19

72201 ENGY

4

72516 USTED

1

72125 CAMEOS

16

72167 DAY

3

72141 COMTE

1

72255 Nathaniel av Utgårdstrøen

15

72169 FAVARS

3

72165 VIVA VOCE

1

72083 C.N. MATEO P

15

72134 BAKKENS POLLED GIGOLO

3

72182 FENRIR

1

72541 EBA GAULOIS

14

72528 Netherhall Gallant

3

72077 TANGO

1

72093 Fabian av Gorseth

13

72254 MACKCELMAR

3

72084 OZEUS

1

72210 GAGNEUR

12

72118 Gerhard av Gautestad

3

72057 Charmant av Dovre

1

72226 GIMLI

12

72112 NECTAR

3

72140 CHAUMEIL

1

12

9230

14

Antall
doser

IONESCO

MAS DU CLO

72511 TRICOT

2

72114 ARDLEA DAN

1

72228 HAGARD MN

12

72206 IDALGO PP

2

72155 DAMONA

1

72222 HAMAC RJ

11

72208 HARIBO

2

72133 ENGKJAER GET IT

1

72540 LEWIS PP

11

72509 REMIX

2
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Totalt ant. Brukte LIM doser

4394

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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Limousin på utmarksbeite
gir unik kvalitet
Lars Erik Megarden blant besetningens dyr ved foten av Dovrefjell.

foto: åshild megarden

– Gården Megarden ligger i vakre Drivdalen i Oppdal. Her har vi satset
på produksjon av Limousin i flere år. Vi anser vårt utmarksbeite i Vinstradalen
som vår aller beste ressurs.
Av Åshild Megarden
Vinstradalen er en tradisjonell seterdal
som ble plukket ut som et av de tret
ten høyest prioriterte kulturlandskap i
SørTrøndelag, i forbindelse med Nasjo
nal registrering av verdifulle kulturland
skap. Deler av fjellområdet i Vinstradalen
tilhører det bwotanisk rikeste fjellom
rådet i Skandinavia. Svært mange mine
raler er funnet her. Den kalkrike grunnen
i Vinstradalen gir et stort mangfold av
plantearter, i tillegg til at kontinuerlig bei
ting med storfe og sau har bevart mye
av den gamle beiteskogen og natur
beitemarka.
Oppdal er også Norges største saue
kommune og store deler av de slippes
opp i Vinstradalen. Storfe og sau har
jo ulik beiteteknikk og påvirker derfor
plantesammensettingen i beitet ulikt. Vi
ser at våre storfe beiter lite selektivt, de
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skjelner ikke nøye mellom de fleste arter,
men foretrekker gras og urter mens
treoppslag beites i liten grad. De beiter
også på fuktig mark langs elver, men de
tar helst ikke sølvbunke slik at det ofte
blir en markert tuedanning.
Sau beiter mer selektivt og fører i ster
kere grad enn storfe til at enkelte arter
går fram eller tilbake. De foretrekker urter
framfor gras, samt at de beiter lauv og
treoppslag bedre enn storfe. Sau fore
trekker tørre marktyper høyt i terrenget.
Ved sambeiting utfyller sau og storfe
hverandre ved at de har ulik beiteteknikk
og ulike preferanser, i tillegg til at de bei
ter nærmere inntil hverandres gjødsel
flekker enn sine egne. Sambeiting fører
slik til jevnere avbeiting og bedre gjen
vekst, produksjon og beitekvalitet.
Vi slipper dyra via vår setervang tidlig på
sommeren og lar de gå på utmarksbeite

til godt ut på høsten. Da tar vi de inn
igjen via setervangen. De vet hvor de
hører hjemme og vi kan med jevnlige til
syn ha god oversikt over dyra. Vi benyt
ter ebjeller og kan se hvordan de ferdes
gjennom sommeren.

Den lange beiteperioden til fjells gir dyra
mulighet til å være i bevegelse, noe vi vet
fremmer de korte fibrene som Limousin
er kjent for, og som gir den forutsigbare
kvaliteten. Dette, sammen med Vinstra
dalens unike urte og planterike, er verdi
full informasjon til forbruker.
I Oppdal er vi så heldig å ha mathallen
«Smak og behag». Der selges ferskt kjøtt
fra Megarden Limousin. Mathallen etter
spør det enkelte slakts historie og fortel
ler om forbrukere som etterspør bondens
tanker og holdninger til bruk av utmarks
beite og historien til det enkelte dyrene.

I 2017 var mørbrad fra Megarden Limou
sin med i finalen av «Det norske måltid»,
og vi tror vårt utmarksbeite skal ha mye
av æren for det. Det er naturligvis mye
mer enn utmarksbeite som spiller inn,
men vi må fortelle våre historier – hos
oss er det utmarksbeite som er vår
beste ressurs.
I disse dager må vi jobbe hardt for å fort
sette å være stolte kjøttprodusenter, vi
må lytte til seriøse klimaforskere og gjøre
de grep vi kan for å bli mer klimavennlig,
men vi må ikke miste hodet. Det kjøt
tet framtidige forbrukere skal spise bør
være kortreist og fra produsenter som
brenner for faget. Vi må ta ansvar og for
midle våre holdninger, dyrets historie og
den enkelte gards unike historie. Vi må
formidle limousinkjøttets unike kvalitet!

Dyra på veg opp Vinstradalen.

foto: åshild megarden

Animax_Norwegian Turnout ad_180x125 version_FA_10-2-20.pdf 1 10/02/2020 13:13:52
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En beitesesong
utenom det vanlige
Beitesesongen 2019 ble spesiell for et hundretall storfebønder
rundt om i Norge. De fikk nemlig muligheten til å være med i et pilotprosjekt der Nofence ble prøvd ut på storfe.
Tekst: Ragnhild Aspås, Nofence
Foto: Anne Berntsen

18

Senter for husdyrforskning ved NMBU
stod for opptakten til prosjektet da
de høsten 2018 undersøkte om 30
NRF-kviger kunne lære seg å bruke
Nofence. Resultatene viste at Nofence
egner seg til å holde storfe innenfor en
virtuell grense, og at dyrene lærer seg
systemet etter kort tid.

besetningen sin ved å utnytte ressur
sene på egen gård eller på jord de leier
bedre. Det som før var beiter kan nå slås
til vinterfôr når fôrressurser i utmarka blir
lettere tilgjengelige. Mangel på utgard
eller dårlig vedlikeholdte gjerder preger
mye av norsk utmark, og dette i kom
binasjon med at det både er kostbart å
gjerde store områder og at gjerdeplikta
i liten grad blir overholdt, gjør at mange
ser Nofence som en løsning.

Pilotkundenes ønsker
Mange kunder har fortalt at de ønsker
å benytte utmark i større grad enn de
gjør i dag. Flere ser en mulighet til å øke

Mens noen sliter med elg som river ned
gjerder, opplever andre at storfe på
rømmen kan havne på sterkt trafikkerte
veger hvor farlige situasjoner oppstår.
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Enkelte forteller at de ønsker å unngå
innvollsparasitter som følge av langvarig
beiting på et avgrenset område, mens
andre fokuserer på at dyrene i større
grad kan velge hva som skal stå på fôr
seddelen når de får større beiter å for
holde seg til. Variert terreng nevnes også
som en fordel.
Kundene ser også for seg at de vil få
mer tid sammen med familien sin og mer
frihet i sommerhalvåret, hvor de kan få
tid til både ferie og å drive jorda. I tillegg
ser Nofence ut til å kunne stimulere til
både nye og gamle driftsmåter, for der
én kunde beskriver at han kommer til

å ta Nofence i
bruk til stripe
beiting, fortel
ler flere andre
at de på nytt
kan beite på
setra etter
minst en gene
rasjons opphold.
Erfaringer fra pilotprosjektet
Klaven som pilotbesetningene fikk
prøve, var en modifisert geiteklave hvor
strømstøtet ble tilpasset storfe. Solcelle
arealet ble utvidet med ca. 20 % for å gi
bedre lading, og nakkereima ble spesial
laget for å sikre at den var solid nok for
store dyr.
Kundene har primært brukt Nofence
til å holde dyrene sine innenfor et øn
sket område. I tillegg ser de stor verdi
i å vite hvor dyra er til enhver tid. Det
har medført at man har kunnet føre hyp
pigere tilsyn uten at tidsbruken har økt,
og flere kunder sier at de har berga dyr
som følge av at de oppdaget unormal
aktivitet i appen.
En tredjedel av kundene opplevde at
lengden på beitesesongen ble lenger. En
kunde skriver at han kan begynne med
silofôr seinere dette året enn ellers, og en
annen estimerer at hun vil spare i hvert
fall to måneder med fôring fordi dyra bei
ter lenger på utmark utover høsten.

Mange av tilbakemeldingene dreier
seg om dyr, men at enkelte også for
teller om fornøyde naboer sier noe
om ringvirkningene Nofence kan ha
også på det menneskelige plan.
Suksessfaktorer
Noen ting er viktige å ha i mente når
man begynner med Nofence:
• Storfe har et sterkt flokkinstinkt, og
Nofence anbefaler at alle voksne dyr
skal ha klave. Pilotkundenes opp
levelse bekrefter viktigheten av dette.
• Tamme dyr er enklere å håndtere og er
en klar fordel både når klaven skal av
og på, samt ved batteribytte.
• Nok mat i beitet og tilgang til drikke
vannskilder er en forutsetning for at
dyrene skal ha det godt.
Ny storfeklave i 2020
Basert på erfaringene man gjorde seg
i løpet av pilotprosjektet gjøres det
flere endringer på klave og app. Disse
kommer til våren:
• Solcellearealet blir ca. 30 % større
• Ny solcelletype som optimaliserer
lading
• Batteriet blir dobbelt så stort
• Endringer i nakkereim og innfeste
• Endringer i programvare som vil spare
strøm
• Ny app

En god overvekt av pilotkundene opp
gir at Nofence er en del av dyreholdet
deres i fremtiden, og signaliserer at de
ønsker å bestille flere klaver til våren.
Dette tolkes som et sterkt signal om at
kundene og dyrene deres allerede har
hatt gode erfaringer med teknologien i
løpet av 2019, og at kundene ser hvilke
muligheter Nofencesystemet har i seg
fremover.
I 2020 vil sannsynligvis flere kunder
kunne utvide både beiter og beite
sesong. De som allerede har prøvd
systemet vil komme igang tidligere på
året, og endringene som blir implemen
terte vil føre til lengre tid mellom batteri
byttene. Flere kunder vil øke inntjeningen
sin ved å utvide andel beiting i utmark
eller ved å øke besetningsstørrelsen.
Rigger seg for utenlandssatsing
I 2019 har også et knippe storfebønder
i Storbritannia, Frankrike og Spania fått
prøvd ut Nofence på dyra sine. Det har
gitt verdifull erfaring som Nofence tar
med seg idet selskapet belager seg på
å gå inn i nye markeder. Storbritannia
har fått æren av å være første land ute,
og et pilotprosjekt med start i 2020 er
på trappene. Dermed er Nofence ett
skritt nærmere å få realisert sin visjon
om bedre dyrevelferd, enklere dyrehold,
bærekraftig matproduksjon og bedre ut
nyttelse av arealressurser i hele verden.

Alt av bygg
SISU
Hest og Hus
og innredning
til Storfe

C100- M10 - Y90 - K1
R29 - G149 - B92
#1d955c
Pantone 7725

www.shh.no

shh@sisu.no tlf: 63 94 39 00
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Den franske J-årgangen:
Av Avlsutvalget v/Bjørn Aasen
På den franske mordyrteststasjonen Moussours, er J-årgangen
(fødselsår 2014) av franske Limousinokser under testing. Pierre
Roy fra Evolution, den franske avlsorganisasjonen, lister opp
følgende sju okser som er med i sluttfasen av testen på Mous
sours: Jalenco (far Azurri*mf Urville), Jangada (ExcellentTD*
 ectisse (Handy*Usse), JT
Baxar), Jaurel (Chatelain*Safara), J
(Cameos*Nimbus MN), Jumaras (Bel-Orient*Tastevin), Juran
con (Cameos*Tastevin). Det legges ikke ut noen tall, da dette
er for tidlig, men oksene er ferdige i test i overgangen okto
ber-november 2020. Norsk Limousin har over år importert de
beste av de ferdig testede Eliteoksene fra Moussours. Så det
blir spennende å se hvilke okser som presterer best.
Tester døtrene
Mordyrteststasjonen Moussours, tar inn grupper på ca. 30
døtre fra 10 – 12 forskjellige oksefedre og tester disse døtrene
for kalvingsevne, melkeevne, avvenningsvekter, lynne og
eksteriør. Videre så insemineres disse døtrene igjen og blir
i den sammenheng testet for fertilitet. I tillegg har Frankrike
IBOVAL-indeks systemet. Iboval kan sammenlignes med vår
storfekjøttkontroll og norske avlsverdisystem. Vi presenterer
nedenfor indekser innhentet fra Iboval.

Rank
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IBOVAL indeksene fra de 20 beste oksene i J-årgangen
presenteres her. Samlet produksjonsindeks, i Frank
rike beskrevet som ISEVR, har sikkerhet på ca. 80 % nå.
Samlet morindeks, i IBOVAL beskrevet som IVMAT, har
foreløpig sikkerhet på ca. 60 %.
Toppokse nært beslektet med Øiestad-okse
Toppoksen heter JT (Cameos*Nimbus MN). Det er moro å se
at JT gjør det så godt i Iboval, han testes også for moregen
skaper på Moussours. Vi har for øvrig Marseille av Øiestad
(fødselsår 2017) med samme far og morfar. Marseille er en
norsk ungokse som er under gransking i det norske avlsverdi
systemet nå. Han har foreløpig veldig gode tall i Norge med en
totalindeks på hele 115.
Videre har vi Cameos sønnene Jurancon og Jovien i toppen
av Iboval lista. Cameos (fødselsår 2007) har endelig fått mor
indeks (107) og totalindeks (119) i Norge og gjør det strålende.
Med i toppen har vi også Bavardage sønnen Jym, som også
gjør det meget godt. Ellers er det mye kjent genetikk, med
sønner etter bla. Chatelain, Azurri, Damona, og Gunadard
PO, men også noen ukjente fedre som Exellent TD og Handy
dukker opp. Alle de sju oksene som er i sluttfasen på test på
Moussors er inne blant de 20 beste for Ivmat i J-årgangen.

Name

National number

Owner / Country

Year

IFNAIS

ISEVR

IVMAT

1

JT

FR8710311268

CREALIM

2014

99

129

135

2

JURANCON

FR2424384719

CREALIM

2014

101

128

132

3

JYM

FR7122144417

CREALIM

2014

103

121

128

4

JOVIEN

FR8749840892

CREALIM

2014

119

118

126

5

JANGADA

FR1214018518

CREALIM

2014

110

120

126

6

JAUREL

FR2219275619

CREALIM

2014

97

120

125

7

JALENCO

FR4242118255

CREALIM

2014

96

121

123

8

JUMARAS

FR4314015521

CREALIM

2014

98

123

123

9

JIPSY MN

FR8705962092

CREALIM

2014

101

127

118

10

JENSUIS PP

FR1215150355

CREALIM

2014

109

120

117

11

JONGLEURGD

FR3615415590

GENES DIFFUSION

2014

102

104

112

12

JILLAROOS

FR1937320409

CREALIM

2014

100

123

111

13

JOLIET

FR1535012635

CREALIM

2014

95

112

111

14

JECTISSE

FR1215165974

CREALIM

2014

107

108

111

15

JEPETO

FR1938038626

Ass. Maine Bretagne Develop.

2014

103

113

110

16

JOHIA

FR8718931480

CREALIM

2014

110

103

109

17

JARIAN

FR1938045192

CREALIM

2014

97

101

107

18

JED

FR2942852918

CREALIM

2014

99

120

106

19

JOVIAL

NO000000072179

UALC

2014

95

109

102

20

JUNIOR JOS

FR8758731067

KBS GENETIC

2014

111

102

100
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Aktuelle importokser?

Junior JOS PP

Johia er importert til Norge og er prioritert til
neste Staur-årgang

Johia og Jensuis PP
Oksen Johia som er importert nå, og er
prioritert på neste Staur årgang, er nr 16
på Ivmat-lista med indeksen 109, han
viser lovende tall som lettkalver, med
middels produksjon, ok bein og gener
for melkeevne. Oksen Jensuis PP er nr
10 på Ivmat-lista med indeksen 117.
Jensuis PP har en god fødselsindeks
med 109, videre er han sterk på pro

duksjon med indeks Isevr 120. Jensuis PP
er far til den norske ungoksen Nestor P av
Utgårdstrøen, som var testvinner i fjor på
Staur.
Jovial PP med sterk
produksjonsindeks
På 19 plass dukker den norske oksen
Jovial PP av Utgårdstrøen opp. Jovial PP
har indeksen 102 i Ivmat, han er sterk på

produksjon med 109 i Isevr, men
har ennå ikke sikre tall på moregen
skaper, da det sålangt er født 1000
kalver, men kun 2 døtre har kalvet
og er registrert i Iboval. Junior PP er
på 20 plass. Han har navnet Junior
JOS i Frankrike. Han har en meget
god fødselsindeks på 111 i Frank
rike, middels på produksjon, u
 sikre
tall for moregenskaper, men gode
gener for melkeevne. Junior PP har
også den beste bein/klauv indeksen
i Iboval systemet av de rangerte. Det
er synd han falt ut som far til Staur
oksene inneværende år, da med
grunnlag i for tunge kalver. J-årgan
gen har mange interessante okser,
med sterke indekser i franske IBO
VAL. Vi gleder oss til testresultater fra
Moussours kommer.
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Nytt fra fenotypetesten
på Staur
AV Avlsutvalget v/Bjørn Aasen
Foto: TYR
Nå er de ti første oksene ferdig i fenotype
testen, ytterligere seks okser er ferdigtes
tet, men har ikke fått publisert slutt-tall.
Alle 19 oksene er ferdig kåret. 13 okser
har fått publisert muskeldybde, fettdybde
og intramuskulært fett i prosent av rygg
muskel. De siste seks oksene får publisert
dette ved neste k jøring. Kåringssammen
draget presenteres nedenfor. Når alle ok
sene er ferdig testet, blir det kjørt rangtall.
Rangtallet danner grunnlag for seleksjon
til semin, salgsokser og slakteokser.
Limousin har en meget god test
gruppe. Vi har store grupper etter priori
terte oksefedre på Staur i år. Startvektene
var jevnt gode. Vi kan med glede regis
trere at to av årets okser, Osvald av Viers
dalen og Oxe av Utgårdstrøen, kommer
ut med 9 i helhet på kåringen. Kårings
karakter 9 er optimum for rasen. I perio
den 2002 – 2019, har limousin tidligere
kun fått fire okser med 9 i helhetskarakter.

Vi har følgende størrelse på gruppene,
inndelt etter følgende fedre: Grenache 2
stk., Hagard MN 2 stk., Torino PP 4 stk.,
Isle ET av Øiestad 4 stk., Hamac RJ 4
stk, Lenni PP 1 stk., Loyal 1 stk. og Azurri
1 stk. Til sammen 19 okser.

GFO betyr: Gjennomsnittlig grovfôr
opptak i forenheter pr dag i testperioden.
(Høyt grovforopptak er positivt)
FUP betyr: Fôrforbruk per kilo tilvekst
i testperioden, korrigert for ulikt vedlike
holdsbehov (fôrutnytting). Lave tall tilsier
høy fôrutnytting.

Tallene som presenteres i skrivende stund, er testresultater fra 13.03.20.

22

Start Dager Slutt
vekt i test vekt

Testnr.

Navn

Far

Morfar

31760

Obama PP av Utgårdstrøen

Torino

Ludwig

321

147

Til
vekst

GFO

FUP

565

1659

3,7

2,4

31762

PO av Hovde

Grenache

Ibiza P av Hovde

320

147

560

1632

3,9

2,5

31763

Oskar av Viersdalen

Hagard MN

Azurri

343

147

561

1551

2,8

1,9

Mas Du Clo

31764

Oxe av Utgårdstrøen

Grenache

381

147

622

1605

3,9

2,4

31765

Oberst av Utgårdstrøen

Isle ET av Øiestad Tricot

328

147

515

1217

3

2,9

31766

Oker av Hegge

Hamac RJ

419

147

674

1656

4,1

2,2
2,3

Bavardage

31767

Orange av Øiestad

Isle ET av Øiestad Av Værne Kloster

334

147

606

1850

4,1

31768

Olle PO av Kleiven

Isle ET av Øiestad Gubben av Hvam

367

147

588

1503

4,4

3

31769

OKS PP av Steinvik

Torino

318

147

541

1517

3,3

2,4

594

Tigris

31771

Olander PO av Kleiven

Isle ET av Øiestad Polled Sheriff

344

147

1700

3,7

2,1

31772

Olympian ET av Aaland

Azurri

Armoric

415

147

1054

3,0

2,5

31773

Osvald PO av Viersdalen

Hamac RJ

Azurri

334

147

1781

3,8

2,2

31774

Ollebolle av Søstuen

Hagard MN

Damona

322

147

1645

3,1

2,1

31776

Omac av Søstuen

Hamac RJ

Østergaard Flamme

339

140

1471

2,8

2,1

31777

Onkel PO av Utgårdstrøen

Torino

Victor av Helgum

352

133

1338

3,0

2,3

31778

Oligark PO av Helland

Torino

Herou av Stenvik

358

126

1523

3,2

2,2

31780

Octopus PO av Refling

Hamac RJ

Hom Run P ET av Hovde

306

119

1487

2,9

2,2

31781

Orion av Dovre

Loyal

Monster av Eide

333

140

1492

2,9

2,0

31782

Oskar PO av Utgårdstrøen

Lenni PP

Victor av Helgum

347

119

1504

3,2

2,3
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Lineær Kåring
Ved 12 – 13 måneders alder blir alle
testkandidatene kåret. Kåringen består
av eksteriørbedømming av hele dyret
og ultradlydmåling av ryggmuskel.
Kåringsresultatene inngår i beregningen
av rangtallet for fenotypetesten. Det er
19 egenskaper (pluss avvikskoder) som
vurderes i den lineære kåringen. Disse
vurderes på en skala fra 1 til 9. Tallene
som registreres brukes til å beregne
samlepoeng for «Kropp», «Muskel» og
«Bein». Disse settes videre sammen til
en samlekarakter som heter «Helhet».
Gjennomsnittet for hver av de fire kate

goriene er 80. Poeng over 80 er bedre
enn rasemiddelet, mens poeng under
80 er dårligere enn rasemiddelet. Det er
tre hornstatuskoder som blir brukt på
Staur, 1 = kollet, 3 = nyvler, 5 = avhornet.
Kåringen inneholder også måling av fett
dybde og intramuskulært fett i prosent
av ryggmuskel. Disse 2 faktorer er ikke
vektlagt i avlsarbeidet til norsk limousin
og inngår ikke i rangtallet.
Aktuelle avvikskoder: 92 = klauvskjæ
ring påkrevet, 95 = Lange klauver foran,
96 = bratte klauvvegger, 31 = løse bøger,
70 = nervøst lynne.

Testnr Navn

Far

Morfar

31760 Obama PP av Utgårdstrøen

Torino

Ludwig

Kåringen er en veldig viktig del av avls
arbeidet. Gode avlsdyr skal ikke bare
prestere bra i fenotypetesten. De skal
også ha ett funksjonelt eksteriør. Ved
for svakt kåringsresultat, ryker plas
sen til semin, uavhengig av hvor godt
oksen gjør det i fenotypetesten for øvrig.
Seminplassene skal optimalt gå til okser
som har minst 8 i samlet helhetskarakter
på eksteriør. Minstekrav til seminokser
er 7 i helhet. Okser med bratt klauv
vegg, dårlig lynne, gjennomgående
dårlig eksteriør, lave testresultater, eller
andre vesentlige svakheter går til slakt.

Helhet Muskel
Fett
eksteriør dybde dybde
8

8,86

0,36

IMF

Avviks- Avvikskode
kode

2,33

31762 PO av Hovde

Grenache

Ibiza P av Hovde

7

8,30

0,38

2,31

31

31763 Oskar av Viersdalen

Hagard MN

Azurri

5

8,31

0,28

2,06

92

96

31764 Oxe av Utgårdstrøen

Grenache

Mas Du Clo

9

8,95

0,26

1,73
96

31765 Oberst av Utgårdstrøen

Isle ET av Øiestad

Tricot

8

8,28

0,29

1,9

31766 Oker av Hegge

Hamac RJ

Bavardage

5

9,48

0,42

2,45

92

31767 Orange av Øiestad

Isle ET av Øiestad

Av Værne Kloster

7

8,82

0,36

2,23

92

31768 Olle PO av Kleiven

Isle ET av Øiestad

Gubben av Hvam

8

8,75

0,37

2,29

31769 OKS PP av Steinvik

Torino

Tigris

7

8,85

0,40

2,45

92

31771 Olander PO av Kleiven

Isle ET av Øiestad

Polled Sheriff

5

8,60

0,29

1,81

92

31772 Olympian ET av Aaland

Azurri

Armoric

5

9,21

0,37

2,36

92

31773 Osvald av Viersdalen

Hamac RJ

Azurri

9

8,93

0,42

2,70

8,26

0,39

2,36

31774 Ollebolle av Søstuen

Hagard MN

Damona

7

31776 Omac av Søstuen

Hamac RJ

Østergaard Flamme

8

31777 Onkel PO av Utgårdstrøen

Torino

Victor av Helgum

7

31778 Oligark PO av Helland

Torino

Herou av Steinvik

8

31780 Octopus PO av Refling

Hamac RJ

Hom Run ET av Hovde

8

31781 Orion av Dovre

Loyal

Monster av Eide

7

31782 Oskar PO av Utgårdstrøen

Lenni PP

Victor av Helgum

8

Norsk Limousin kan glede seg over en sterk årgang, både målt
gjennom testresultater på tilvekst, grovfôropptak, fôrutnytting
og ryggmuskel. Videre har vi en årgang med meget godt eks
teriør. fire okser blir slaktet pga. bratt klauvvegg, men hele 15
okser har gått gjennom nåløyet. Vi venter i spenning på resul
tater av de siste oksene, slik at rangeringen kan gjennomføres.

96
96

92
92

92

TYR jobber nå med gjennomføring av auksjonen på Staur,
som Nettauksjon. Det er planlagt å produsere video av hver
okse som skal selges. Auksjonskatalog blir produsert som før
og kommer i elektronisk versjon. Vi har en meget god årgang
av Limousin på Staur i år. Norsk Limousin ønsker alle velkomne
til å delta på Nettauksjonen, lørdag 25. april 2020.

Vi er her for deg. Som vi var der
for faren din. Og faren hans
før ham igjen.
Sunt bondevett
i generasjoner.
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Aktive avlsbesetninger 2020
Av Sivert Mauset

FAKTA

Antall aktive avlsbesetninger på Limousin er 18 i 2020.
Det er en mindre enn i 2019.
Det totale antall aktive avlsbesetninger i Norge i 2020 er 115, så Limousin
har vel 15 % av alle besetningene. Det er to nye limousinbesetninger som
er godkjent som Aktiv Avlsbesetning, mens det er tre som har falt fra siden i
fjor. Dette kan endre seg på grunn av korrigeringer i ettertid, det vil si at flere
kan komme til. Vi gratulerer Gorseth Limousin og Utstein Limousin som nye
avlsbesetninger av året.
Gorseth Limousin
Utstein Limousin
Helland Limousin
Holann Limousin
Horpestad Limousin
Hovde Kjøttfe
Lofthus Limousin
Mauset Limousin
Megarden Limousin
Olden Limousin
Refling Limousin
Sletten Limousin
Steinvik Limousin
Susort Limousin
Søstuen Limousin
Utgårdstrøen Limousin
Viersdalen Kjøttfe
Øiestad Limousin

John Jarle Gorseth
Anders Schanche Rettedal
Nils Snekvik
Hans Olav Holann
Linn Hetland og Bjørn Østebrød
Kristian Hovde
Karl G. Lofthus
Sivert Mauset
Lars Erik Megarden
Hege & Ole Jonny Olden
Gyrd Nannestad
Lars Tomas Sletten Kapelrud
Rita Steinvik
Torleif Susort
Gunhild Sæteråsen og Jan Henning Guttersrud
Bjørn Aasen
Leif Hartveit
Elin og Halvor Øiestad

Hva er en Aktiv
Avlsbesetning?
Begrepet Aktiv Avlsbesetning er et
kvalitetsstempel som kan brukes av
besetninger som tilfredsstiller gitte
krav til dokumentasjon, helsestatus,
seminbruk og oppslutning om avls
arbeidet. Gjennom dette bidrar de
Aktive Avlsbesetningene til et bedre
avlsarbeid. Samtidig er det en trygg
het ved kjøp og salg av livdyr. En vet
at Aktive Avlsbesetninger oppfyller
en del krav til dokumentasjon og
registreringer.

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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Hvordan bli Aktiv
Avlsbesetning
For å bli Aktiv Avlsbesetning må be
stemte krav angående vektregistreringer
og bruk av semin oppfylles. Til gjengjeld
for arbeidet får godkjente Aktive Avlsbe
setninger ulike goder. Både kravene og
godene for Aktive Avlsbesetninger finner
du på TYRs hjemmeside.
Det er ingen søknadsprosess for å bli
Aktiv Avlsbesetning. Det eneste du
som produsent må gjøre er å oppfylle
kravene som er satt. Seminandel og
vektregistreringer kan du selv overvåke
i Storfekjøttkontrollen under rapporten
«Aktiv Avl». Alle registreringer må være
på plass innen 1. februar da administra
sjonen tar ut rapport fra storfekjøttkon
trollen i månedsskiftet slutten av januar.
Rapporten «Aktiv Avl» brukes til å se
hvem som oppfyller kravene. Det blir lagt
ut en liste på nettsiden i begynnelsen av
februar med oversikt over hvem som er
godkjent som Aktive Avlsbesetninger.
Oversikten blir også liggende under
fanen «Aktive Avlsbesetninger» – «Over
sikt over aktive avlsbesetninger». Det
kan være lurt å sjekke om besetningen
din har kommet med på lista hvis du
mener at du har oppfylt kravene.
Kilde: TYR

Årets okseauksjon
kun via nett

Årets okseauksjon avholdes som planlagt lørdag 25. april,
men grunnet situasjonen med Corona-viruset, så blir det i år
uten publikum til stede. Vi vil derfor filme og live-streame direkte
til dere der hjemme via internett.
Litt praktisk info:
Vi kommer i løpet av de to neste ukene til å lage en liten filmsnutt
av hver enkelt okse. Disse vil bli lagt ut på nett uken før auksjonen,
sammen med nødvendig informasjon om oksen slik dere er vant med
fra auksjonskatalogen.
Alle budgivere må forhåndsregistrere seg på skjema som vil bli lagt til
gjengelig samtidig. Vi trenger da informasjon om hvilke rase/raser
dere ønsker å by på.

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.

Alle registrerte budgivere vil bli tildelt en dedikerte ressurs i TYR
som vil følge dere opp og ta imot bud.
Vi åpner også for forhåndsbud og vil løpende oppdatere om de bud
som kommer inn. Vi vil forsøke å dele så mye informasjon rundt oksene
som mulig underveis.
Det er fortsatt mange detaljer som gjenstår, men vi skal gjøre vårt ytterste
for å holde alle oppdatert underveis i prosessen. Dette er ingen optimal
situasjon for noen, men vi håper og tror at vi skal klare å lage
en spennende auksjon likevel!
Kilde: Tyrs hjemmeside

- EN bEdrift i

KoNSErNEt

dt-Norge Slakteri AS Tlf. 74 08 37 00 www. norsk-slakt.no
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Tilskuddsfôr for god
dyrehelse og gode resultater
- nå i ny drakt
Mineraler og vitaminer bidrar til god dyrehelse og
gode produksjonsresultater. Pluss tilskuddsfôr til
storfe kommer i nytt design med produkter som
har enten rød eller lysegrønn farge på emballasjen.
Det gjør det enklere å finne riktig produkt.
Storfe

Flere dyr

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no

aktivitetsmåler
Fanger opp:
✓ Brunst
✓ Tegn på sykdom
✓ Problemer i besetninga

Økt seminbruk
Rapportene leser du av på telefonen
– når og hvor som helst

26
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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

1|2020
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Nulltoleranse for dårlige mordyr
Av Øystein Alm
Jeg heter Øystein Alm, er 41 år og kom
mer fra Gran på Hadeland. Der driver jeg
gård sammen med kona Anne Kjersti og
tre barn på henholdsvis 7, 12 og 14 år.
Jeg kommer opprinnelig ikke fra gård,
men fikk allikevel nærmest inn gårdsdrift
via morsmelka ved å være med et par
naboonkler i gårdsdrifta fra jeg begynte å
gå. Hver en ledig stund utenom skoletid
gikk med til å være med dem på alt fra
dyrestell, hestekjøring, høy/silokjøring på
sommertid og ikke minst sauesanking i
utmark på høsten.
Fra Rapid City til Gran på Hadeland
Men etter x antall timer og år i fjøset hos
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onkel og etter å ha pyntet vel mange
hestebinger ved siden av barne-, ung
dom- og videregående skole var jeg
bestemt på at dette var noe jeg ikke
skulle gjøre resten av livet. Det ble derfor
ingeniørskole på Gjøvik for så å tilbringe
et par år I Rapid City i USA hvor det ble
en Master i Industriell Teknologi Ledelse.
Etter noen fine jobbår innen olje og gass
ble allikevel valget enkelt da vi fikk mulig
het til å ta over konas hjemgård på Gran.
Spesialisering på ammeku
Drifta den gang besto av både melkeku,
gris, potetproduksjon og kornproduk
sjon, alt i nokså liten målestokk. Det var
behov for å rasjonalisere drifta og valget
ble derfor å slutte med både gris, melke

k u og potet, og satse på kjøttfe. En del
NRF-kuer ble inseminert med Limousin
samt at vi kjøpte inn noen reine Limousin
kviger og -kuer. I dag består besetningen
av ca. 80 mordyr hvor ca. 50 kalver på
høsten og 30 kalver på vårsiden.
Beitesamarbeid i allmenningen
Kuene som kalver på høsten slippes
etter avvenning av kalv på vårsiden i en
felles allmenning hvor de går på skogs
beite på et areal på ca. 200 000 da. Til
sammen er vi rundt 25 storfebønder
som slipper 1200 – 1500 storfe på dette
arealet. Oppsyn av dyrene deler vi på,
og det er alltid en som kjører daglig tur
i beiteområdet. Et stort antall av dyrene
som blir sluppet på skogen blir utstyrt

med radiobjeller fra Telespor. Dette
gjør jobben med å kunne reise og
se om dyrene og gi de litt kraftfor
med jevne mellomrom enklere. Ra
diobjeller er fint når de virker, men
vår erfaring med Telespor sine bjeller
er at de alt for ofte slutter å virke i
løpet av sesongen og at servicen fra
leverandørens side er heller dårlig.
Sankingen av dyrene gjør vi rundt
den 20 september hvert år og det
går som regel kjempebra. Med en
god del sankebinger jevnt fordelt
over skogsområdet og mjølbøtte til
å lokke med er de fleste av dyrene
inne i løpet av 2 – 3 dager. For å få en
effektiv hjemkjøring av dyrene leier vi
inn 3 – 4 dyrebiler.
Vårkalverne går hjemme på beiter
rundt gården hvor det er lettere
å prege lynnet til kalvene.
Gode mordyr er viktige enn
stamtavle
Avlsmessig har jeg hele tiden hatt
fokus på å produsere gode mordyr.
Selv om jeg så for meg å gå over til
en besetning nokså raskt bestående
av 100 % limousin da jeg begynte
har ikke dette blitt realiteten. Det op
timale mordyret må ha godt lynne,
gode bein, god fruktbarhet, godt
med melk, kalve uten hverken pro
blemer eller hjelp, ta seg av kalven
sjøl uten å måtte tilleggsfore med
råmelk, eller alskens starthjelp på
tube, og selvfølgelig avvenne en kalv
med god tilvekst og klasse klar for
kalv unik fra 8 til 11 måneders alder.
Jeg har hele tiden hatt nulltoleranse
for kuer med kalvingsproblemer,
dårlig lynne eller dårlige klauver og
da hjelper det ikke om det har stått
FF eller om stamtavla er aldri så
grom, da havner de på kroken. Det
er nok dette som også har før til at
besetningen fortsatt har en god del
kuer med noen prosent NRF. Men
det har også ført til at tapet av kalv
er nokså lavt. Av høstens 50 kalvin
ger ble det 50 friske kalver. En kalv
lå død en morgen etter en nattfød
sel, mens ei ku fikk tvillinger. Den
franske oppdretteren av seminoksen
Hassiun sa under et besøk hos han
i forbindelse med en storfetur for
et par år siden det ganske godt:
– Hvis du ikke kan gå og legge deg

Gromoksen, seminoksen Kaptein av Viersdalen.

om kvelden og sove til neste morgen uten
å være bekymret for kalvingsproblemer
har du feilet med avlen på mordyra.
Jeg bruker til enhver tid to okser, en
egnet for bruk på kuer og en til bruk på
kviger, samt at jeg inseminerer noen både

høst og vår. Til det bruker jeg hjelpemid
delet SenseTime fra GENO.
Med dette vil jeg sende stafettpinnen
videre til en meget god avler,
Leif Hartveit.

Future Stålhaller

Flyttbar hall 5x6m. kr 26.300,- eks mva. Uten treverk og frakt.
Permanente haller på 8, 10, 12, 14 og 16 m. bredde. Lengden
og portløsninger bestemmer du selv. Topp kvalitet i plater
krommet etter hallens form.

FUTURE STÅLHALLER NORGE DA
Tlf. 97 77 94 69/ 62 49 39 80
E-post: post@futurestalhaller.no
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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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Kjøttfeinnredning
Ta kontakt med Felleskjøpets I-mek-selger for
hjelp til å planlegge ditt optimale kjøttfefjøs

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

