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Støttefôring av kalv
gir god tilvekst
God tilgang på protein, mineraler og
vitaminer gir høg tilvekst og friske kalver.
Formel Kalv Intensiv egner seg godt
til støttefôring ved lav beitekvalitet.
God smakelighet og høg andel fiber
gjør at Formel Kalv Intensiv kan gis
i fri tilgang.
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Enkel fôring
av kalv på
beite

Visste du at:
•

Kalvens tilvekstpotensiale
er stort fra 3-6 måneders
alder

•

Formel Kalv Intensiv gir energi
og protein for god tilvekst,
og fiber for stabil vom
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// STYRELEDER I NORSK LIMOUSIN

Riktig okse til rett ku
Når man skal prøve et nytt kjøretøy for
første gang må man bestandig med for
siktighet finne trykkpunktet på clutchen
og trinnet på girene. Slik følte jeg at årets
okseauksjon forløp da det for første
gang skulle auksjoneres okser på nett. Vi
i styret sammen med administrasjonen i
TYR, var veldig spente på hvordan dette
ville gå. Men totalt sett ble det en vellyk
ket auksjon. Oksene ble presentert på
en veldig fin og opplysende måte. Bedre
enn å stå på et stilas nede på Staur og
se på en okse ligge i halmen. Oksene ble
solgt til det jeg betegner som akseptable
priser, usikkerheten tatt i betraktning.
Under auksjonering av de første oksene
kunne en merke på nettet at interessen
var stor. Det tok tid å oppdatere siden
for å få med seg siste hendelse da klok
ken tikket ned mot budfrist. Men
systemet holdt og hele auksjonen ble
gjennomført. Så var det noen som ville
bruke samme strategi som under en
fysisk auksjon på Staur med å snappe
budet før en annen. Det viste seg å være
en vanskelig strategi å gjennomføre i
praksis, da det vil være noe etterslep i tid
på tekniske løsninger. Antall budgivere
var omtrent det samme som i fjor. Men
savnet etter lukta av sagmugg i en kald
trekk fra Mjøsa i et gult telt med
Limousinlogo sammen med kollegaer,
gjør at vi jobber for en fysisk auksjon
neste år.
Nå er neste testomgang fokuset. Nye
kandidater er født og påmeldingsfristen
utløpt. For denne testomgangen er det
ikke mange kolla okser å velge mellom.
JPEG har bare fire avkom født i tids
vinduet til test, hvorav kun to oksekalver.
Da lurer jeg på hvor det har blitt av alle
de andre avkomma etter disse oksene?
Mye av svaret ligger i at dosene kom for
seint ut på sædruta. Dermed ble det
inseminert seint og avkomma havnet

utenfor testvinduet. Men ser jeg på meg
selv, er ikke jeg heller den flinkeste i
klassen til å prioritere riktig okse til riktig
ku. For min del handler det om å bygge
besetning, og da ser jeg på indeksene
og velger okse etter det. Om kua er O
eller F har til nå ikke hatt stor betydning.
Men skal man få til en større framgang
i kolla populasjonen, må flere bruke kolla
okser på kolla kuer. Jeg velger uansett
å tro at flere av de siste avkomma etter
JPEG er med horn i et forsøk på å få et
kolla avkom av ei horna ku.
Siden alle våre arrangement nå er avlyst,
har vi i styret sett på ny aktivitetsplan for
året. Vi fortsetter å jobbe med økt grad
av registreringer på besetningsnivå gjen
nom veiing og kåring. Samtidig jobber vi
også med nye embryo. Siden det forrige
gang tok enormt lang tid å få inn de
embryoene vi bestiller fra utlandet, har
vi sett på muligheten for skylling i Norge.
Men skal det gi noen form for avlsfram
gang på nasjonalt nivå, vil vi måtte skylle
enormt mange embryo slik nå Geno gjør
med kvigene sine. Vi fortsetter derfor
jobben med å se etter ny genetikk fra ut
landet. Uansett vil det som gir oss størst
avlsfremgang i Norge være å inseminere
riktig ku med riktig okse, og god doku
mentasjon med veiing av avkomma.
Det er kjent at utstillingen Agrisjå er
avlyst. Styret jobber nå med muligheten
for å gjennomføre en samling for med
lemmer kombinert med auksjon. Siden
risikoen for samling av dyr fra forskjellige
besetninger på ett sted er stor, ser vi nå
på muligheten for nettauksjon. Mer info
vil komme når vi har noe klart og smitte
situasjonen tillater det.
Ønsker samtlige medlemmer en riktig
fin høst og ønske om gode resultater
av årets beitesesong.
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Langsiktighet, sikkerhet
og best økonomi
Enten du er storfeprodusent med 2 års produksjonssyklus eller
kyllingprodusent med 30 dagers oppforingstid, så ligger det et langsiktig
perspektiv bak investeringene dine.
Da er det trygt å ha en samarbeidspartner med den samme langsiktigheten
som selve grunnlaget for sin virksomhet. En samarbeidspartner som også
garanterer for avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor stor produksjon
du har. Men kanskje aller viktigst: En samarbeidspartner med et overordnet
mål om å bidra til best økonomi for bonde - både på kort og lang sikt.
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Vi har fokus på kalven!
Vi har veieseil for registrering av fødselsvekta,
samt kalvedekken av kjempegod kvalitet!

Begge leveres SELVFØLGELIG med Limousin-logoen!

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

Immunsystemet

•

Tilvekst

•

Appetitt

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

«I disse coronatider»
Om ikke alt, så blir svært mye av det
som skjer i Norge i 2020 tolket og
forstått ut ifra den virkeligheten corona
smitten har skapt. Setningen «i disse
coronatider» er vel av de mest brukte og
mest utslitte dette året. Men at mye er
endret på noen få måneder, også i land
bruket, er helt åpenbart. Som storfekjøtt
produsenter opplever vi at underskuddet
vedvarer, og etterspørselen etter norsk
kjøtt av alle slag har gått opp. Om dette
representerer varige endringer fullt ut er
heller tvilsomt, når grensene åpnes igjen
vil også handelen med mat øke.
Men kanskje vil perspektivet og for
ståelsen likevel ha endret på seg, i en viss
grad. Noen nye handlevaner har kanskje
festet seg, det kan gå opp for flere at så
mye bedre er faktisk ikke kjøttet på andre
siden av (grense-) gjerdet, at norsk biff er
verdt prisen og at det finnes andre mer
givende aktiviteter en lørdag enn å dra
til Sverige på handletur. Vi klarer aldri å
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overbevise de som vektlegger pris framfor
alt, og som muligens ser det som et selv
stendig poeng å handle utenlands. Men vi
bør nå ha en utmerket mulighet til å følge
opp forventningene til en god del andre
forbrukere som har blitt tvunget til å endre
handlemønster men som har funnet ut til
sin forbauselse at norskprodusert kjøtt
gir gode måltidsopplevelser. Her bør
det være muligheter for framoverlente
Limousinbønder.
I LimousinNytt framover vil vi derfor
skrive mer om hele verdikjeden fra
beitet til middagsbord. Bladet skal ha
mye og godt avlsstoff som alltid, men vi
skal bli flinkere til å gi oppmerksomhet
til det som skjer etter at jobben er gjort
hos den enkelte produsent. For det er
ute hos forbruker, enten i butikken eller
på restauranten at verdiskapingen skjer,
i den forstand at det er der kontant
strømmen starter som forhåpentligvis
skal sildre tilbake til avleren. Vi skal

Av Sivert Mauset

skrive om ulike konsepter for videre
foredling, vi skal rapportere flittig om alt
det positive som skjer i Limousin Unik
om dagen, og vi skal ikke minste følge
opp det som berører alle avlere; hvor
dan kjøtte verdsettes hos slakteriene,
enten det er gjennom praktiseringen
av klassifiseringssystemet eller spesi
elle varestrømmer. Vi blir svært glad for
tips om du eller noen du vet om har
gjort grep for å øke merverdien på det
kjøttet som selges fra garden, enten
det er gjennom egen gardsbutikk, salg
gjennom reko-ring eller annet.
Uansett retningsvalg hos den enkelte:
Med limousinrasens distinkte særtrekk
med finfibret kjøtt og langvarig kalvepreg,
kombinert med rasens økonomiske
fortrinn med god fôrutnyttelse og god
klassifisering, bør vi være i posisjon til
å ta vår del av en forhåpentligvis større
andel norskprodusert kvalitetsmat på
norske bord.

Automatisk utfôring også
ved lave takhøyder
Spør oss om
finansierin
g!

Lav takhøyde er ikke en begrensning for de som ønsker automatisk
utfôring. Tyske Eder Feedstar er et unikt og fleksibelt system som kan
monteres både på nye og eksisterende fôrbrett.
Som fylleklide til Eder Feedstar anbefaler vi BvL stasjonær fullfôrmikser
og Serigstad Exact Feeder.

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

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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Genomisk seleksjon
nå i bruk på Limousin
Genomisk seleksjon (GS)
er et avlsmessig verktøy for
å forbedre avlsmaterialet
vi har i Norge på storfe.
I begynnelsen av 2019 ble
en avlsforsker ved navn
Hadi Esfandyari ansatt
i TYR, med formål om å ut
vikle Genomisk seleksjon.
På ett år har TYR kommet
langt i arbeidet med å lage
et nytt avlsprogram som
er øremerket for Norges
avlsmål for kjøttfe.

Av Thor Johan Skaget
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Geno har brukt GS på NRF-kyr i en del
år. Det resulterte i at bruk av ungokser
og vente-okser i Geno er blitt avskaffet.
GS har blitt brukt i NRF-avlen siden
2014, og Geno har kommet langt i
å forutse det avlsmessige potensialet
et dyr kan ha. På mange måter har
GS revolusjonert dyreavlen for melke
kyr, da man på et mye tidligere stadium
kan velge ut de beste oksene som skal
brukes i videre avl. Tidligere har man
vært avhengige av å teste okser som
ungokser og vente på at avkommene
vokser opp. Tallmaterialet fra disse
dyrene brukes for å avkomsgranske
dyra. Man må teste mange individer
i flere år før man får sannsynlige tall.
Dette er både dyrt og arbeidskrevende.
Genomisk seleksjon er et verktøy for å
finne en genomisk avlsverdi basert ut
ifra dyrets DNA, som gir mer nøyaktig

slektskap mellom dyr, og finner geno
miske likheter mellom dyr som ikke
nødvendigvis er i slekt. Teknisk sett
er GS basert på at visse markører av
dyrets DNA blir tatt ut, såkalt SNIPer
(single nucleotide polymorphisme).
Norge må opparbeide egne GS avls
verdier. Gen-populasjonene i andre land
kan variere mye. Ved import av nye
semin- og embryokombinasjoner for
Limousin ser vi ofte at avlsverdiene ikke
blir slik som forventet. Et eksempel er
Limousinoksen Elite Erasmus, Irland,
som det ble tatt inn semin etter som en
lettkalver. Denne oksen ga dessverre
store kalvingsvansker i Norge.
Det må bygges opp en referansepopu
lasjon for Norsk Limousin som vil bruke
GS-tall og fenotypiske tall basert på
norske avlsmål. Det vil trolig ta bortimot
to år før man ser full effekt av bruken
av GS.

De nye avlsverdiene som blir en del
av referansepopulasjonen vil være en
kombinasjon av GS og tall fra avstam
ning (far, mor, avkom etc).
Tallene fra GS og avkomsgranskningen
blir lagt i en modell som til slutt bereg
ner avlsverdiene for dyret.
Dette kalles «En-stegs genomisk
seleksjon»:
Ikke alle dyr vil bli genomisk testet.
I en utregningsmodell vil både geno
misk slektskap, tradisjonelt slektskap
og fenotyper bli beregnet inn i avls
verdiene. Dersom dyret selv og eller
sine slektninger er blitt genomisk testet
så vil sikkerheten for dyrets avlsverdi
bli betydelig.
Det er denne sikkerheten vi er ute etter.
Selv om den norske populasjonen av
Limousin er liten sammenlignet med
for eksempel land som Frankrike eller
Storbritannia, så vil utregnet GS-verdi
forbedre dyrets reelle totale avlsverdi.
Men et mulig genetisk superdyr vil aldri
nå sitt fulle potensial hvis ikke dyret blir
fôret godt og stelt riktig. Vekt, fødsels
vansker og andre registreringer vil også
i framtida være særdeles viktig for at
den totale avlsverdien skal være mest
riktig.
Fordeler med GS brukt i kjøttfeavlen:
1.  Man får en bedre og mer riktig
utvelgelse av okser til Staur
2.  Man kan velge ut de beste avls
oksene til gårdsokser
3.  Bedre utvelgelse av de beste kvigene
i en ny årgang som vil bli satset på

4.  GS kan brukes i utvelgelse av de
beste embryoene skyllet fra ei ku
ved bruk av IVF. Det blir tatt en prøve
av embryoet som blir analysert og
vurdert. Helsøsken kan variere mye
i produksjonsegenskaper og GS-
verdier.

FAKTA

Det er i dag flere laboratorier som tilbyr
GS-testing basert på biologisk materi
ale (hår, blod, semen, brusk) fra storfe.
Ingenomix i Frankrike er et firma som
har spesialisert seg på Limousin.
TYR har inngått en avtale med Neogen
(Storbritannia) som tilbyder for mottak
av GS-prøver fra kjøttfe i Norge.
Slike laboratorier kan også sjekke
far- og morskap, kollet/hornet, dobbel-
muskulatur, recessive genetiske feil,
m.m., i tillegg til å beregne verdier fra
dyrets DNA. Det er i dag ti egenskaper
som vi lager avlsverdi for nå og disse
ville nå få GS-verdier innberegnet.
Etter hvert håper vi at flere og flere
besetninger vil kåre ungdyra og da vil
føtter, bein og kroppsfasong også få
GS-verdier utregnet.
GS er kommet for å bli. GS er ikke
noe «quick fix» men det vil definitivt
være med på å gi en mye raskere avls
framgang.
I første omgang så vil prisen for av
stamningskontroll og stambokføring
bli den samme med GS-verdiene «med
på kjøpet». Så det blir ingen økte kost
nader for bonden. Da gjenstår det bare
å sende inn hårprøver til Biobank!

GS-forsker Hadi
Esfandyari
Hadi Esfandyari er forsker i TYR.
Han er ansvarlig for implemen
tering av genomisk informasjon
i TYRs avlsarbeid. Før han be
gynte i TYR, var Hadi postdoktor
ved Aarhus Universitet, Dan
mark. Han har fullført en dok
torgrad i husdyravl og genetikk
ved Aarhus Universitet og Wa
geningen UR (Nederland) i 2015.
Han har arbeidet med forskjellige
temaer innen kvantitativ genetikk.
Disse arbeidene strekker seg fra
teoretiske studier og simulerings
studier innen kvantitativ genetikk
til analyse av storskala geno
miske data.
Kilde: TYR

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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Pierre Roys SPALTE
Pierre Roy fra avlsorganisasjonen Evolution i Frankrike,
kommer i LimousinNytt med jevnlige oppdateringer fra limousinavlen
i den «Gyldne Rases Hjemland».

Tilrettelagt av Halvor A. Øiestad, avlsutvalget

NORSEMAN PO,
«Kollet med stort
potensial»
Slik lyder overskriften til den «norsk
ættede» ungoksen Norseman PO
i franske oksekataloger.
Norseman PO har den norske semin
oksen Jovial PP av Utgårdstrøen
som far. Jovial PP er den første norske
seminoksen av Limousin eksportert til
Frankrike, og den 2.(!) limousinoksen
importert av franskmennene gjennom
tidene! Norseman PO er oppdrettet
hos Meliand Florent i det nordves
tre Frankrike. Mor til Norseman PO,
Insolante-RRE, er blant Frankrikes 5 %
beste limousinkyr og har en impone
rende anerekke med matadorer som
Bavardage til far, videre Ionesco og
Mas Du Clos.

Norseman PO, avbildet høsten 2019.

I katalogen beskrives han som: 
Norseman PO hadde under testen
en daglig tilvekst på 1560 gram noe
som var gjennomsnittlig for testen,
ellers viste han god forutnytting og har
gode bein. Han har en fin størrelse,
lengde og muskelsatt bakpart, god
frempart, fin knokkelbygning og kor
rekt bekkenåpning. Han er genomisk
testet og resultatene indikerer normalt
fødselsforløp, godt vekstpotensiale
frem til avvenning, godt muskelsatt ved
avvenning normal knokkelbygning ved
avvenning og normal melkemengde
hos døtre.
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«NORSEMAN PO, den første sønnen
etter JOVIAL som tilbys, han har
Bavardage, Ionesco & Mas Du Clos på
morsiden, det vil gi deg muligheten til
å kombinere kollethet med forbedring
av volum og vekstpotensiale hos hunn
dyra. Dette er en okse som avler hunn
dyr med gode bekken og god bredde
generelt. Hans mor hadde bekken
verdier på 10 – 10 – 9!»
Vi gleder oss til å følge Norseman PO
videre!

foto: perche sélection elevage limousin méliand

Det har også vært produsert embryoer
etter Jovial PP på hornede og kollede
kyr. I år testes en homozygot kollet
sønn etter Jovial PP, så langt kalt n°2.
Han er etter første embryoskylling av
Jovial PP i Frankrike som resulterte i
en okse og to kviger. n°2 hadde under
testperioden en daglig tilvekst på 1770
gram (snittet i gruppa var 1690 gram/
dag). n°2 beskrives videre som meget
finlemmet, med meget muskelsatt
frampart, rygg og bakpart. Gode bein
og klauver. Dette er det som så langt er
tilgjengelig av informasjon fra n°2, men
testgruppa han er en del av er ferdig
testet i disse dager og snart vil ytter
ligere informasjon være tilgjengelig.
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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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Oppsummering av okse
auksjonen på Staur 2020
Årets auksjon ble en spesiell opplevelse, da auksjonen pga.
Covid 19, måtte holdes som nettauksjon.
Avlsutvalget

TYR informerte om auksjonen og den
praktiske gjennomføring av auksjonen
i forkant. Auksjonskatalogen med video
og bilder av oksene, var tilgjengelig på
nettet før auksjonen. Auksjonen ble
gjennomført på en bra måte. Mange
var godt fornøyd med auksjonsfor
men, men noen ga uttrykk for at de
var misfornøyd med formen for lukking
av budrunden. Da de ikke fikk tid til å
komme med nye bud, i sluttspurten på

Osvald av Viersdalen
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den enkelte okse. Alle er nok enige, om
at det både faglig og sosialt er bedre
å treffes på Staur og gjennomføre
auksjonen på ordinær måte.
Limousin hadde en meget sterk årgang,
med toppoksen Osvald av Viersdalen
som testvinner. Med ett rangtall på
hele 114 og 9 i helhet på kåringen, var
det store forventninger til Osvald. Han

ble også solgt for auksjonens høyeste
bud, pålydende kr 165 000,-. De andre
seminoksene gikk for forholdsvis
høye priser med Oligark PO av Hel
land kr  70 000,- Oxe av Utgårdstrøen
kr 130 000,- og Oskar PO av Utgårds
trøen kr 83 000,-. De resterende salgs
oksene gikk også for greie priser fra
kr 55 000 til 75 000,-. Det ble solgt 12
limousinokser.

foto: tyr
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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

Okseauksjon 2020
Rase

Antall okser

Total sum

Høyeste pris

Gjennomsnittspris

Limousin

12

983 000

165 000

81 917

Hereford

9

429 000

68 000

47 667

Simmental

8

752 000

127 000

94 000

Angus

11

593 000

82 000

53 909

Charolais

14

1 171 000

160 000

83 643

Sum

54

392 8000

72 741

Utvikling av gjennomsnittspris siste 6 år,
for Limousin.
År

Gjennomsnittspris

2015

78 867

2016

103 214

2017

98 000

2018

79 467

2019

68 615

2020

81 917

Norsk Limousin ønsker å gratulere både kjøpere
og selgere av okser i årets auksjon.

Alt av bygg
SISU
Hest og Hu
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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Y-semin – nye muligheter
v/Avlsutvalget
Ysemin, eller kjønnsseparert hanndyrsemin som det også
beskrives, er nå tilgjengelig av rasen Limousin. Den norske
seminoksen 72256, Nestor P av Utgårdstrøen er ferdig
tappet, kjønnsseparert hos Cogent i Storbritannia og ligger
tilgjengelig til bestilling hos Geno. Pris pr. dose er kr 595,.
Pr. 20.08.20 var det 111 doser tilgjengelig Ysemin av Nestor.

Nestors avlsverdier pr. 04.08.2020
Oksen beskrives av TYR som: Okse med greie kalvinger,
meget god produksjon og potensiale for moregenskaper.
Nestor er en ungokse og har ingen Avlsverdi mor og heller
ingen Melk eller Kalvingsevneindeks på døtre ennå.
Han har derfor ingen Avlsverdi total.
Avlsverdi
total

Avlsverdi
fødsel

Avlsverdi
produksjon

96

104

Avlsverdi
mor

Fødselsindekser
Fødselsforløp
kvige

Produksjonsindekser
Fødselsforløp
ku

Fødselsvekt

200 dagers
vekt

365 dagers
vekt

Slaktevekt

Slakteklasse

Fettklasse

97 *

109*

104

101*

103

104

94

Beskrivelse fra Oksekatalogen 2020

Ungokse

72256 Nestor P av Utgårdstrøen

Limousin

Dosepris

Kollet

Født 03.01.2018
Far
Farfar
Morfar
Mormors
far

260

Avlsverdier, oktober 2019
Fødselsindeks
Ku
0

Produksjonsindeks

94

Kvige

***

Tall fra fenotypetest

Rangtall, totalt
Hos Bjørn Aasen, Tynset
Rangtall tilvekst
Rangtall grovfôropptak
FRA 1215150355
JENSUIS PP
Rangtall fôrutnytting
Rangtall ryggmuskel
FRA 1532190769
GUNDARK PO
Rangtall marmorering
Rangtall fettdybde
NOR 59612
Mateo av Utgårdstrøen
Kropp
Muskel
NOR 58745
Pan av Utgårdstrøen
Bein
Helhet
Genstatus O

Eksteriør

Avstamning

Foto: Jan Arve Kristiansen

• Meget godt eksteriør og gode bein
• Meget god tilvekst og ryggmuskel
Forventer å gi:
• Middels fødselsforløp.
• Meget gode produksjonsegenskaper.
• Gode Moregenskaper

Hornanlegg

97

200
365

*

Slaktevekt
109
104 Slakteklasse
Fettgruppe

115
111
107
106
113
0
0
87
85
87
86

Morindeks

107

Døtres kalvingsevne
Døtres evne til å
avvenne tunge kalver

Totalindeks
Bruk av YSemin skal gi 85 – 90 % sikkerhet for å få oksekalv.
En oksekalv vil gi ett dekningsbidrag i slakteproduksjon, som
er vesentlig høyere enn ett kvigeslakt. Driftsforhold og flere
faktorer vil avgjøre hvor store forskjeller det er i deknings
bidrag, men en kan forvente 3000 – 5000 kroner

14
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i økt dekningsbidrag på en Limousin slakteokse på
16 måneder sammenlignet med en kvige på samme alder.
Brukt i krysningsbesetninger, eller ved inseminering av melke
raser, vil også forskjellene i dekningsbidrag mellom kjønnene,
være på samme nivå.

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!

Fjøssyste

mers 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

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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J-årgangen på Moussours
J – årgangen fra 2014 er ferdig testet på Moussours, teststasjonen for
moregenskaper i Frankrike.
Avlsutvalget v/Bjørn Aasen
Pierre Roy fra Evolution, den franske avlsorganisasjonen, har
tidligere listet opp de sju oksene som var inne i den avslut
tende delen av testen på Moussours: Jalenco (far Azurri*mf
Urville), Jangada (ExcellentTD*Baxar), Jaurel (Chatelain*Sa
fara), Jectisse (Handy*Usse), JT (Cameos*Nimbus MN),
Jumaras (Bel-Orient*Tastevin), J
 urancon (Cameos*Tastevin).

Mordyrteststasjonen Moussours tar inn grupper på ca. 30
døtre fra 10 – 12 forskjellige oksefedre og tester disse døtrene
for kalvingsevne, melkeevne, avvenningsvekter, lynne og ek
steriør/funksjonalitet. Videre insemineres disse døtrene igjen
og blir i den sammenheng testet for fertilitet.

Avlsverdier kunngjort 19.08.2020.
Melk/
Total
avvenning indeks mor

Rangering

Navn

Nationa nr.

Fødselsindeks

Eksteriør

Fertilitet

Kalvingsevne

1

JURANCON

FR2424384719

100

114

94

108

109

114

2

JT

FR8710311268

102

112

90

121

97

109

3

JAUREL

FR2219275619

96

111

94

88

113

108

4

JALENCO

FR4242118255

95

103

121

88

106

107

5

JUMARAS

FR4314015521

101

107

98

107

93

101

6

JANGADA

FR1214018518

108

97

97

99

88

91

7

JECTISSE

FR1215165974

107

83

96

101

95

87

Avlsmatadoren Cameos imponerer med
to sønner på første og andreplass på
listen.
1.  plassen går til Jurancon, med hele
114 i total morindeks (IQM).
2.  plassen går til JT, som gjør det godt
med 109 i total morindeks.
3.  plassen går til til Jaurel, sønn av
Chatelain, med total morindeks 108.

Jurancon

Jurancon med 114 i totalindeks på
Moussours, blander seg inn helt i
toppen av alle årganger av Moussours
oksene.
Cameos (hans far) innehar 1. plass,
med 116 i indeks.
2.  Plass: Jurancon og Esa med 114
i indeks.
3.  plass med 112 i totalindeks for
følgende okser: Frascati, Irimi
(Cameos sønn), Day og Highlander.

16

LimousinNytt

2|2020

Vi har tidligere skrevet om JT (Cameos * 
Nimbus MN). JT har samme far og
morfar som den norske seminoksen
Marseille av Øiestad (fødselsår 2017).
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 114.

Cameos (fødselsår 2007) har endelig
fått morindeks (106) og totalindeks
(118) i Norge og gjør det strålende.
Norsk Limousin har over år importert de
beste av de ferdig testede Eliteoksene fra
Moussours. Vi kommer tilbake med mer
utfyllende informasjon om Moussours-
årgangen ved en senere anledning.

Animax_Norwegian Turnout ad_180x125 version_FA_10-2-20.pdf 1 10/02/2020 13:13:52
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Vitamin- og mineraltilde
Når det gjelder mineral
tildeling er det hos mange
et ønske om noe «enkelt og
billig». Men hva er egentlig
enkelt, og hva blir billig?
Av Marta Grøseth,
Felleskjøpet Fôrutvikling

Det kan virke enkelt å gi en mineral
bolus om høsten og så tenke at dyra
er dekt opp for vinteren. Men når det
så oppstår kalvingsproblemer, slappe
kalver og lite råmjølk fordi det ble for lite
makromineraler, vitaminer og kanskje
også protein, vil nok mange revurdere
hva som er enkelt og billig. I tillegg er
langtidsvirkende mineralboluser kun
godkjent til beitebruk. Riktig tildeling
av tilskuddsfôr til dyr som får begrensa
mengder kraftfôr er viktig for god dyre
velferd. Det vil gi deg en enklere hver
dag i fjøset og være en billig forsikring
for en del produksjonssykdommer.
Det finnes gode praktiske løsninger
for de fleste situasjoner når det gjelder
tildeling. Det er også et godt råd å
bruke en fôrplan fremfor blodprøver
når du skal se på hvilket behov din
besetning har.
Både makromineraler, mikro
mineraler og vitaminer har
viktige funksjoner
Før du skal velge tilskuddsfôr til beite
og til innefôring kan det være bra å
kjenne til begrepene makromineraler,
mikromineraler og vitaminer. Makro
betyr stor. Disse mineralene trengs i
større mengder, i gram per dyr og dag.
Mikro betyr liten fordi disse mineralene
trengs i små mengder, i mikrogram
per dyr og dag. Vitaminene som drøv
tyggeren trenger tilført er stort sett vita
minene A, D og E. De andre vitaminene
produseres under normale forhold i de
mengder som trengs av mikrobene
i vomma.

18
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Makromineraler (mineraler dyra trenger i større mengder)
Kalsium

Fosfor

Magnesium

Kalium

Natrium

Svovel

Klor

Viktig for oppbygging og funksjonalitet i skjelett, nerver og muskler. Også viktig
å her huske på sammentrekninger i den glatte muskulaturen som fordøyelses
systemet (f.eks. vomma), hjertet, livmora (børen) og spenekanalene i juret. Det bør
også nevnes at makromineralene er sentrale for fôrutnyttelse og appetitt, mjølke
produksjon, og for å unngå bl.a. mjølkefeber og graskrampe.

Mikromineraler (mineraler dyra trenger i mindre mengder)
Sink

Kopper

Selen

Kobolt

Mangan

Jod

Jern

Viktig for immunsystemet og inngår i flere antioksidanter. Viktig for å unngå mastitt,
ødem, tilbakeholdt etterbyrd, hud og klauvsjukdommer, diare og muskeldegenerasjoner.

I tabellen ser du de ulike mineralene
og vitaminene, hvilken gruppe de
hører til (makro/mikro) og noen av de
viktigste funksjonene de har i dyret.
Legg spesielt merke til alle funksjonene
makromineraler har! Når vi snakker

om oppbygning og funksjonalitet i
muskulatur er det fort å tenke på den
stripete muskulaturen i kjøtt. Men her
er det like viktig å huske på den glatte
(ikke viljestyrte) muskulaturen. Den
er sentral i f.eks. sammentrekninger i

deling – gjør det enkelt!
tilskudd om gangen (men med noen
unntak).

foto: microfeeder

vomma, i hjertet, i livmor (eller børen) og
i spenekanaler. Det er viktig å også se
sammenhengen mellom funksjonene.
Om det er mangel på makromineraler
slik at f eks spenekanalene ikke lukker
seg som de bør, vil du kunne ha utfor
dringer med mastitt. Da hjelper det ikke
nødvendigvis å bare gi mer selen.
For mikromineralene og vitamin A og
D er det også lovgitte grenser for hvor
mye man kan gi dyra. Både med tanke
på dyrevelferd, men også for matsik
kerhet. Dette er mineraler og vitaminer
som bygger seg opp i f.eks. kjøtt, mjølk
og lever, altså det som blir menneske
mat. I tillegg er vinduet mellom for mye
og for lite smalt også for dyrehelsa,
særlig for selen og kopper. Følg derfor
alltid anbefalingene som er gitt for til
skuddsfôret du bruker og det kan være
en god tommelfingerregel å bruke et

Dyr på lave kraftfôrmengder
trenger tilskudd – viktigst på
innefôring, men også på beite
Beitegraset er i motsetning til høsta
grovfôr rikt på A, D og E vitamin. Dette
fordi en del vitaminer (spesielt D og E)
går tapt ved konservering og lagring
av det høsta grovfôret. Det blir som
regel også bli for lite av flere av makro
mineralene. Makromineralinnholdet i
grovfôr og beitegras avhenger av type
gras, utviklingstrinn og gjødsling (der
det gjødsles) og til og med været. Det
er viktig å huske at det i hovedsak
gjødsles for plantevekst. En vanlig ut
fordring er høyt innhold av kalium. Det
setter ned magnesiumopptaket, men
kan imidlertid løses ved å se på kali
umgjødslinga eller gi mer magnesium.
Ved fôring av halm er det spesielt viktig
å få dekt alle mineraler og vitaminer da
det er spesielt lite i halm. Dyr på beite
vil ha et behov for salt, altså natrium.
Spesielt viktig er det om det er varmt
og dyra svetter og hos dyr som mjølker
da det går ut mye salt i både mjølk og
svette. For mikromineraler er det gjerne
plantesammensetningen og jordsmon
net som bestemmer innholdet i beite/
grovfôr. Generelt er innholdet lavt i
forhold til dyras behov, spesielt for kop
per og selen, og det gjelder stort sett
hele landet. Av disse årsakene tilsettes
derfor mineraler og vitaminer i de fleste
typer kraftfôr (med noen unntak), men
når dyra får lite kraftfôr, vil det være
behov for å supplere. I hovedregel sier
vi at storfe som får mindre enn ca. 5 kg
kraftfôr vil ha behov for ekstra tilskudd
av mineraler og vitaminer. Vi kommer
tilbake til praktiske løsninger i slutten av
artikkelen.

Velg tilskuddsfôr ut fra en fôr
plan og ikke ut fra blodprøver
Det har i de siste årene vært en ten
dens til at det tilrådes å ta blodprøver
for å si noe om mineralstatus. I noen
tilfeller (oftest hos syke dyr) og for noen
mineraler kan dette ha en hensikt,
men i en normalsituasjon kommer man
lenger med å se på hva man har og
hva man trenger å tilføre fôrrasjonen
ut fra behovet hos de ulike dyra. Altså
en fôrplan. Det finnes förplanleggings
verktøy for både ammekyr og okser av
ulike raser. Grunnen til at blodprøver
ikke er et veldig godt verktøy for å se
på mineralstatus er at det for mange av
mineralene vil foregå en nøye regulering
av innholdet i blodet og man vil dermed
i liten grad se variasjon. For eksempel
er flere av makromineralene med på å
regulere blodets surhetsgrad, blodpH.
Mange av kroppens funksjoner er av
hengig av stabil blodpH og det er der
for viktig med begrensa variasjon. For
mikromineralene lagres det f.eks. for
kopper i levra. Det vil si at for å se på
status må man ta en leverprøve. Nivået
i levra kan komme svært lavt før man
vil se det på blodprøver, og på samme
måte har det f eks vært tilfeller der dyra
har dødd av kopperforgiftning mens
man i blodprøvene kun ser en svak øk
ning. Man vil dermed være litt sent ute
om man kun skal forholde seg til blod
prøvene. Da er det bedre å være på
forkant med en fôrplanfor i størst mulig
grad kunne forutse slike situasjoner.
Vær oppmerksom på at høye kalium
nivå i grovfôret kan gi redusert magne
siumopptak og at kopperbehovet kan
øke om molybdeninnholdet i jorda er
høyt. Dette kaller vi for «antagonisme».
For selen er det mest hensiktsmessig
å måle innholdet av antioksidanten det
inngår i (glutation peroksidase) da det
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* De foretrukne undersøkelsene er uthevet på grønn bakgrunn 1 Krever leverbiopsi
2 Serum, med mindre annet er oppgitt 3 Husk å bestemme tørrstoff i rasjonen 4 Tiltak på
lengre sikt dersom man har bekreftet at det er mangel 5 Måling gir lite mening med mindre
det er i tida rundt kalving eller ved helt spesifikke problem 6 Unngå forurensing fra forrester
og (svette) hender. Et tips er å skylle munnhulen litt med en vannslange 10 minutter før
prøvetaking (bruk fanghekk) og å bruke Na-frie skumsvamper til prøvetakingen i munnhulen.
7 Blodverdien faller ikke til levertilførselen er tydelig redusert 8 Gjelder sau 9 Koboltinnholdet
i graset er sterkt avhengig av artssammensetning, jordas pH og avrenning 10 Egne Zn – frie
blodprøveglass er nødvendige. Dropp i Zn nivå forekommer også ved akutte infeksjoner
11 Bestemmes i heparin-blod 12 Bestemmes i EDTA-blod, eventuelt sammen med hema
tokritverdier og MCV (mean corpuscular volume)
Modifisert etter CVB 2005

har vist seg ikke alltid å være noen god
sammenheng mellom seleninnholdet
i serum og antioksidantstatus. Man
skal også være oppmerksom på at
laboratoriets referanseområder ikke er
det samme som behovsnormer og at
referanseområdene kan variere mellom
laboratorier. I tabellen sees eksempel
på hva de foretrukne undersøkelsene
er for å oppdage mineralmangel. Legg
merke til at du i stor grad kan avdekke
mye i rasjonen (fôrplanen) og gjerne
før m
 angel oppstår og så kan heller
blodprøver til hjelp i mer spesielle situ
asjoner.
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Proteinmangel hos kua før
kalving kan gi svakfødte kalver
Selv om vi i denne artikkelen snakker
om mineraler og vitaminer bør vi huske
på at utfordringer i dyrehelsa også kan
skyldes andre mangler. Det har vært
mye fokus på selen når det kommer
til kalvingsvansker og slappe kalver.
Selen er viktig, men det er også gjort
studier som har funnet en kobling til
protein- og eller energimangel hos kua
og svakfødte kalver og tidlig kalvedød.
Særlig når grovfôret i de to siste måne
dene før kalving kommer under 10 %
råprotein (som fort er tilfelle for halm og
noen ganger også for seint høsta grov
fôr). Teorien går blant annet på at det
påvirker kalvens evne til å produsere
kroppsvarme og at det også påvirker

råmjølksproduksjonen negativt. For
ammekua finnes det eget kraftfôr som
har høy konsentrasjon av mineraler og
vitaminer, men som også bidrar med
protein, f.eks. Formel Ammeku Kon
sentrat. Mange har erfart at problemet
med slappe kalver da bedrer seg og
blir borte. Det kan ellers også være lurt
å ha godt surfôr med litt høyere energi
og proteininnhold (f.eks. litt tidligere
høstetid) til tida rundt kalving om man
ellers fôrer mye halm og seint høsta
grassurfôr i den tidlige drektighetstida.
I tillegg er det viktig å huske at det er
år-til-år-variasjon i grovfôret. Det kan
være det går greit det ene året, men
med et annet resultat et annet år selv
om fôringa tilsynelatende ellers er lik.
Praktisk utfôring – mange
muligheter
Ungdyr og ammekyr på lave kraftfôr
mengder og på beite trenger mineralog vitamintilskudd. Også i rasjoner med
mye alternative fôrmidler eller kraftfôr
som ikke er tilsatt mineraler/vitaminer
vil dyra trenge tilskudd. Har du både
vår-og høstkalving er det viktig at det
legges opp til å også kunne fôre de to
gruppene forskjellig da behovet vil være
ulikt i forhold til kalvingstidspunkt. Pro
duktene finnes som pulver, steiner, bøt
ter og pellets for fleksibilitet i utfôring.
Produkter for fri tilgang: pulver,
stein og bøtte
For fôring i fri tilgang kan ulike behol
dere og automater med pulver brukes,
samt mineralsteiner eller mineralbøtter
som kan gis både inne og ute. I Pluss
sortimentet til Felleskjøpet har vi også
merket de produktene som bidrar med
både makromineraler, mikromineraler
og vitaminer med et «total» stempel.
For eksempel er Pluss Ammeku et
godt alternativ til nettopp ammekyr.
Alternativt kan også produktene som
heter Pluss Storfe brukes. Merk også
at i Felleskjøpets Pluss sortiment skiller

foto: microfeeder

vi på mineralstein og saltstein bevisst.
Mineralsteinen gir alle mineraler som
trengs mens saltstein stort sett inne
holder salt og enkelte inneholder noen
mikromineraler. Opptaket av saltstein vil
og skal være lavere enn av mineralstei
ner. Om du synes det går mye mineral
stein i forhold til anbefalt mengde (når
du deler forbruket av stein på antall dyr
og dager) kan man supplere med en
saltstein slik at ikke særlig salthungrige
dyr tar for mye mineralstein. Vi har nå
saltsteiner uten mikromineraler som
er fint å bruke sammen med andre
tilskuddsfôr og disse kan brukes til alle
dyreslag.
På bruksanvisningen står det ofte at
spedkalver ikke skal ha tilgang. Dette er
på grunn av grensene for mikromineraler
og vitaminer. Det kan løses ved å sette
mineralsteinen litt opp i høyde på stein,
egnede holdere du kan få kjøpt, staur
eller i tre siden den har hull gjennom
steinen for oppheng. Denne kan også
henges opp innendørs på innredning
o.l. For å beskytte steinene mot nedbør
finnes mange hjemmesnekrede patenter

ved hjelp av f.eks. avkappa syrekanner
som beskyttelse.
Produkter for tildeling: pelletert
tilskuddsfôr og pulver
Individuell tildeling av mineraler og
vitaminer kan skje enten gjennom
automat som tildeler en viss mengde,
du kan strø pellets eller pulver oppå
grovfôr og kraftfôr eller blande inn i
grovfôret eller i en fullfôrrasjon (som
blir en mellomting mellom tildeling og
fri tilgang). Strever du med opptaket
hos dyra kan det være greit å prøve
pelletert tilskuddsfôr som da er blanda
ut med mer smakelige bærestoff. For
fullfôr finnes egne blandinger. Disse er
gjerne tilpasset fôring med alternative
fôrmidler, de kommer i storsekk og
de kan være prisgunstige siden det er
mindre smakstilsetninger. Til ammekyr
er også Formel Ammeku konsentrat et
godt alternativ. Det er mellomting mel
lom det pelleterte tilskuddsfôret under
Pluss merket og det vi kaller «vanlig»
kraftfôr under Formel merket. Men vær
oppmerksom på at det i motsetning til
vanlig kraftfôr må gis i begrensa meng
der, ikke mer enn ca. 1,5 kg.

Mineralbolus – til beite
Langtidsvirkende mineralboluser er i
dag per definisjon kun godkjent til bruk
på beite. Det vil fort mangle vitaminer
og makromineraler om man bruker
dette i tida dyra står inne. Om man
ved bruk av mineralbolus også ønsker
å tilføre makromineraler og vitaminer
finnes det blandinger som ikke er tilsatt
mikromineraler, f.eks. Pluss Makro og
vitamin slik at du ikke kommer utover
lovlig tillatt innhold i dagsrasjonen for
mikromineraler.
En billig forsikring
Om du ser på kilopris og sammen
ligner med kraftfôr kan det virke dyrt,
men om du ganger opp med anbefalt
mengde (som ofte er i størrelsesorden
100 gram/dyr/dag) vil du fort se at til
skuddsfôr er en billig forsikring mot hva
kun en utkalling av veterinær, en død
kalv eller mange ekstra arbeidstimer
i fjøset med syke dyr koster deg.
Gjør det enkelt!
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Oligark PO av Helland, etter Torino PP. Første seminokse fra Helland Limousin.

foto: tyr

HELLAND LIMOUSIN –

Veien til status som aktiv
avlsbesetning
Det starta plutselig i 2001. Svigerfar ble alvorlig syk. Han og kona drev et tradisjonelt 
melkebruk. Etter noen avveininger fram og tilbake bestemte vi oss for at vi ville overta gårdsbruket.
Dette ble starten på interessen for avl på Limousin.
Av Nils H. Snekvik
Oppstart med prøving og feiling
Med utsikt mot Trondheimsleia og
over til Hitra, ligger gården vår. Siden
begge var i jobb da svigerfar ble syk,
var det uaktuelt å fortsette med melk
i den gamle driftsbygninga som opp
rinnelig ble bygd i 1904. Melkekvoten
og melkekyrne ble derfor solgt og
besetningen besto deretter av bare
ungdyr og okser av NRF. Videre ble
fjøset ombygd fra båsfjøs til binger med
spaltegulv.
Ved en tilfeldighet fikk jeg høre at
en nabo, som hadde 6 – 7 hunndyr av
Angus, tenkte å avvikle produksjonen.
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Jeg fikk tak i dyrene. Både NRF-
kvigene og de innkjøpte angusene ble
paret med innkjøpt avlsokse av typen
Angus. Og jeg var i gang. Resten av
fjøset ble fylt opp med innkjøpte NRF
oksekalver.
Dyrene ble fôret på tradisjonelt godt
melkekufor og beitene er også av
relativt bra kvalitet. Etter hvert som
slakteoppgjørene begynte å komme
inn observerte jeg at alle dyr nesten
uten unntak fikk store fettrekk. Selv
ung okse var det nesten uten unntak
fettrekk på.

Vendepunktet kom med Limousin
Disse slakteoppgjørene kunne ikke fort
sette! Jeg leste meg opp på ammeku
raser og egenskapene til disse. Valget
falt på Limousin (det har jeg aldri angret
på). Første avlsoksen kom til gards i
2006. Det kom etter hvert også noen
renrasede kviger. Limousininteressen
var et faktum. Produksjonen gikk bra.
Slakteoppgjørene bedret seg og ble
etter hvert meget bra. Fjøset ble etter
hvert alt for lite og høsten 2015 sto ny
driftsbygning ferdig med plass til 50 kyr
med kalver. I det gamle fjøset satte jeg
inn liggebåser og bruker det til fram
fôring av oksene etter avvenning.

Som aktiv avlsbesetning får du også
tilbud om ungdyrkåring. Ungdyrkåring
med flinke folk fra Nortura, sammen
med gjennomgående veiing av alle dyr
gir dette en veldig bra informasjon om
egne dyr. Vurderinger av dyra sammen
med erfarne kårere er veldig matnyttig
og interessant. Kåringene gir også ek
stra trygghet for kjøper ved livdyrsalg.

Deler av besetningen på beite.

foto: privat

Vi driver bærekraftig
matproduksjon
Sjøl syns jeg at den produksjonen jeg
driver både er bærekraftig og klima/
miljøvennlig. Og jeg nekter å akseptere
at tradisjonelt husdyrhold med kyr og
kalver på beite og hvor hovedmenyen
består av grovfor skal framstilles som
en klimaversting. Jeg velger å være
optimist og tror at når kunnskap over
vinner hysteriet om framstillingen av kua
som miljøversting så vil storfebonden
trekke det lengste strået og stå igjen
som en solid vinner.

Seminbruk og veiing
Helt fra de første renrasede hunndyra av limousin kom til
gården, har jeg brukt semin på alle jeg har greid å finne riktig
insemineringstidspunkt på. Med Heatimeaktivitetsmåler og
god visuell overvåkning greier man å inseminere nesten alle
(over 90%). Semin har mange fordeler. Med granskede okser
blir sikkerheten mye større for de egenskapene man ønsker å
oppnå. Det gir også mulighet til å styre kvigebedekningen slik
at du kan bruke okser som gir greie kalvinger.
Målet med produksjonen er selvsagt å produsere gode
slaktedyr, men etter hvert har det også blitt en del livdyrsalg.
Ved siste test på Staur hadde jeg min første okse inn der og
det gikk veldig bra. Oksen ble uttatt til seminokse. Dette er
sjølsagt motiverende.
Veien til status som Aktiv Avlsbesetning
Interessen for limousinavl har etter hvert blitt(veldig) stor.
I 2015/16 meldte jeg meg på som interessert i et kurs/info
møte i regi av TYR på Stjørdal, hvor målet var å få fram flere
aktive avlsbesetninger. De tre siste åra har besetningen vært
godkjent aktiv avlsbesetning. En av fordelene med dette at
du får mer kunnskap om egen besetning. Blant annet gjen
nom veiing av dyra ved fødsel, avvenning og ettårsvekt. Dette
gir også bedre forutsetning for å velge hvilken okse du skal
bruke på kyrne. Og hvilke egenskaper du ønsker å forbedre.
Nils H Snekvik skiftet fra lettrase til Limousin og har ikke angret.

foto: privat
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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
Indikerer at kua er drektig
Rapportene leser du av på mobilen
– når og hvor som helst
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Vi tenker limousin!
Kontakt oss gjerne
Fatland Jæren: Siv Undem, 99 71 23 51
Fatland Oslo: Dag E. Bråthen, 95 12 86 15
Fatland Ølen: Bjørn Magne Stople, 98 24 22 10
LUN-kontakt alle anlegg: Guro Hansen: 95 89 63 20

Velg Fatland - det lønner seg!
LimousinNytt
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Tilsyn av åringskviger på beite.

Mor til testvinner Osvald av Viersdalen, i år med en kvigekalv etter Histone.

HOBBYBONDEN
med engasjement for
AVLSARBEID
Rett ved Langangsfjorden mellom Porsgrunn og L
 arvik ligger
gården Viersdalen Søndre som Leif Hartveit og kona Anette kjøpte i 1991.
Mye har skjedd siden oppstarten med sau for omtrent 30 år siden.
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Av Leif Hartveit

For meg var dyrehold den store
motivasjonen da jeg kjøpte meg
gård. Det startet med sau, men i
1999 kom i tillegg de første amme
kyrne av rasen Hereford til gården.
I 2006 kjøpte vi tre kvigekalver av
rasen Limousin av Tor Kristoffersen
og gradvis kom en gryende in
teresse for avl på de to rasene. Pr.
2020 er det på gården 42 ammekyr
med full framforing samt 20 vinter
fora sau av rasen Farga Spelsau.
En travel familie
Jeg driver mitt eget jernbinderfirma,
og Anette jobber i barnehage og
driver sin egen butikk. Det er nok
å henge fingrene i, men den ge
nuine interessen for ammekyr gjør
det mulig å være «hobbybonde».
Hjelpen fra de tre døtrene våre,
Henriette, Benedikte og Charlotte
er også helt uunnværlig. Barna er
oppvokst med dyr, og de har vært
en enorm hjelp på gården. Denne
ressursen er virkelig noe alle burde
tenke over og verdsette høyere.
Beitedyr i lokalmiljøet
Siden starten i 1991, har vi sett at
flere gårder i nærområdet har av
viklet drifta. Vi leier både beite og
dyrkamark av naboene, og amme
kyrne bidrar sterkt til å holde kultur
landskapet i hevd. Effektive beitedyr
som er lette å håndtere betyr mye
når man må flytte dyr fra ett beite til
et annet. Å bruke mye tid sammen
med dyra er derfor nøkkelen til
suksess! Min erfaring er at dette er
spesielt viktig med åringskviger.
God tilgang på halm fra flatbyg
dene i Vestfold, gjorde sitt til at det
ble bygget et tallefjøs i 2003 og et
i 2014. Det eldste fjøset brukes til
fremforing av ungdyr, mens i det

nye fjøset er det kyr med kalv. Det er lite
som slår komforten til dyra så lenge man
har et fungerende tallefjøs!
Aktiv avlsbesetning i to raser
Avlsarbeidet er en stadig økende in
teresse, og vi jobber systematisk med
dette. Inseminering har gitt en enorm
avlsfremgang fordi man kan kombinere
genmaterialet som man ønsker. På
Limousin satses det hovedsakelig på
FFdyr, gode bein/klauver samt at kyr
med mye melk har høy prioritet. Det

blir også lagt stor vekt på godt lynne.
Det er moro å drive med ammeku, men
det er jo ikke verdt å dø for! I tillegg har
det også blitt lagt inn noen embryo. Så
langt har det blitt to seminokser av rasen
Hereford, og tre seminokser av rasen
Limousin. Vi er stolte av å være aktiv
avlsbesetning i begge disse rasene.
Jeg sender stafettpinnen videre til
en ivrig Limousinavler og ny nestleder i Norsk Limousin, Erland Einbu
Wigenstad.

Future Stålhaller

Flyttbar hall 5x6m. kr 27.500,- 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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Bavardageku med kvige etter Ewek. Foto Gunnhild Sæteråsen

n hos Steinar Rein

Limousin slukker tørste

Send oss Limousinbilder
og vinn limousineffekter!
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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Barna ser om beitedyra. Foto Hans Olav Holann

or Bergheim

r Reinaas. Foto Gunnv

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 limousinprofilartikkel.
Det gjelder også for nye bilder som blir brukt som framsidebilder.
Om du legger ut bilder på Instagram, bruk emneknaggen #norsklimousin.

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.

Profilartikler
Norsk Limousin har utviklet og selger en del klær
og utstyr som passer til bruk både i arbeid og på fritiden.
Ved å bruke disse, setter du fokus på det som opptar oss mest:
LIMOUSIN.
Se utvalg og priser på hjemmesida, gå inn via TYR.NO
Send din bestilling til:
Rita Steinvik
Tlf: 995 25 848
E-post: ritasf@online.no

- EN bEdrift i

KoNSErNEt

dt-Norge Slakteri AS Tlf. 74 08 37 00 www. norsk-slakt.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

