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Bredt
sortiment

Effektiv fôring
tilpasset din produksjon
Med Formel Biff-sortimentet kan du
velge den varianten som passer din
produksjon best. Rett valg gir bedre
tilvekst og økonomi.

2-4 kg/dag

Energiinnhold

Med stor variasjon i genetisk potensiale,
grovfôr og målsetning er valg av rett
kraftfôr viktig.

Formel
Biff
Kompakt
0,98 FEm

4-6 kg/dag

Formel
Biff

>5 kg/dag

0,93 FEm

Formel
Biff
Intensiv
0,84 FEm
Energirikt kraftfôr
for god tilvekst
med moderat
mengde

Kraftfôr for høy
tilvekst

Fiberrikt kraftfôr til
intensiv oppfôring
av okser
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Ikke mobb
ammekua mi
Norsk mat på norske ressurser. Man
traet gjentas i landbruksmedia, fagmøter,
bondelagssamlinger og landbruks
konferanser over det ganske land. Det
er tilsynelatende et stort felles ønske i
næringa om at soyaskip fra Brasil skal
byttes ut med grønt gras fra norske enger
og beiter. Og selv om tabloide framstil
linger av vår påståtte soyaavhengighet er
nettopp det, så er det en realitet at den
norsk melkekua eter stort sett samme
mengde grovfor som for noen år siden
selv om den m
 elker betraktelig mer.
Ytelsesøkningen har kommet på kraftfôr,
hvorav en b
 etydelig andel er basert på
importert råvare (selv om andelen soya
ikke er på mer enn seks prosent).
Bare en kalv
«Ammekua produserer jo bare en kalv
om året, mens melkekua produserer
flere tusen liter melk i tillegg». Dette er en
vanlig innvending mot ammekuhold. En
annen variant er at kylling og gris har mye
høyere fôrutnyttingsgrad, med andre ord
de krever mindre fôr pr kilo kjøtt. Begge
disse argumentene er isolert sett helt
korrekt. Men likevel rav ruskende gale
hvis utgangspunktet er å skape vekst og
utvikling i et gras- og beitebasert norsk
landbruk.
Samma det vel, kjøtt er kjøtt?
Svineprodusentene er imponerende dyk
tige, og norsk svineavl er i verdenstop
pen. Men Norsvin har ennå ikke klart å
avle fram en gris som gir oss oksesteik.
Du skal være usedvanlig smålåten i
matveien for å bli fornøyd med en «biff»
skåret ut fra en kylling. Poenget er: Stor
fekjøtt fra spesialiserte kjøttferaser er et

unikt produkt, som kan tilby forbrukerne
andre egenskaper og opplevelser enn
andre kjøttslag.
En argumentasjon om at andre dyre
slag kan gis oss kjøtt produsert på en
mer effektiv måte, og at vi kan godt kan
nøyes med storfekjøtt som et rent bipro
dukt fra melkeproduksjonen, er avleggs
volumtenkning fra en annen tid hvor
mengde var viktigst og en variant av hvert
produktslag fikk greie seg.
Same same, but different
Variasjoner i rase, fôringsopplegg, kjønn,
slaktealder, beiteforhold preger alle slaktet
og dermed spiseopplevelsen. Jo flere
gode spiseopplevelser vi kan gi norske
forbrukere jo sterkere står landbruket.
Når det gjelder storfekjøtt finnes det ingen
bedre måte å innfri dette på enn å stimu
lere en grasbasert ammekuproduksjon,
med utgangspunkt i norsk avl.
Mens graset gror dør kua, heter det
i et gammelt ordtak. Det er en moderne
variant av dette vi opplever nå med et
stort vedvarende underskudd på norsk
produsert storfekjøtt, samtidig som vi
ikke får utnyttet våre egne arealressurser
på grunn av for svak økonomi i det gras
baserte husdyrholdet. En god start for
å endre dette ville vært en mer offensiv
og positiv holdning til ammekua fra land
bruksnæringa generelt. Tillitsvalgte kap
pes nå om å framheve viktigheten av å gi
tilskudd til mindre melkebruk med båsfjøs
som må bygge om eller bygge nytt. Kan
skje på tide å inkludere ammekunæringa
i denne diskusjonen – utfordringen med
lite tilpasset bygningsmasse og framtidig
båsfjøsforbud gjelder like mye for amme
ku som for melkekua.

Trykk og layout:
Hamar Media as
www.hamarmedia.no
Forsidefoto:
Marit Nyhus

LimousinNytt

3|2020

3

Innholdside
Redaktørens kommentar��������������������������������������������������������������������������������3
Jovialsønnene i Frankrike: En bemerkelsesverdig suksesshistorie��������������������� 8
Ureist limousinkjøtt fra Steinvik ������������������������������������������������������������� 10 – 11
Fenotypetesten på Staur 2020 – 2021 ������������������������������������������������� 12 – 13
Første oksekalv til Staur ������������������������������������������������������������������������������ 13

Annonser
LimousinNytt
Medlemsblad
Utgiver: Norsk Limousin
Ansvarlig redaktør og annonser
Sivert Mauset, mobil: 99 23 13 93,
sivert@mausetlandbruk.no
Opplag: 600

Status klassifisering 2020: Klar bedring, men ikke på gammelt nivå ������������ 14

Utgivelser: 4 nummer per år

Limousin-stafetten ������������������������������������������������������������������������������� 16 – 17

Abonnement: Kr 400 per år

Vei dine dyr med omhu������������������������������������������������������������������������� 18 – 19

Annnonseansvarlig:
Hermann Skogan Fredriksen,
Mobil: 941 47 526,
hermann97@hotmail.no

Få tilskudd til vekt! �������������������������������������������������������������������������������������� 20
Limousintreff med grilling ���������������������������������������������������������������������������� 20
Nytt fra LUN������������������������������������������������������������������������������������������������ 21
LUNs hjørne – Entrecote med urtesmør��������������������������������������������������������������� 21

De beste mordyra etter indeks høsten 2020����������������������������������������� 22 – 23
Dronningene av Danmark��������������������������������������������������������������������� 26 – 27
Profilartikler������������������������������������������������������������������������������������������� 28 – 29

Annonseformater:
Dobbeltside
1/1
1/2 stående
1/2 liggende
1/4 liggende
1/8
Forside: logoexpo

390 x 257
180 x 257
85 x 257
180 x 125
180 x   60
85 x   60
2 x 70 x 20

Ytring: Mens graset gror … ������������������������������������������������������������������ 30 – 31

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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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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De beste fjøsene
bygges innenfra!
God planlegging er avgjørende både for
produksjonsflyt, kvalitet og økonomisk resultat.
Derfor må et fjøs alltid bygges innenfra.
Våre dyktige folk vet hvordan de
beste fjøsene innredes og bygges.
Velg et komplett fjøs fra Fjøssystemer!

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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Jovialsønnene i Frankrike:

En bemerkelsesverdig
suksesshistorie
I den rykende ferske oksekatalogen for limousin i Frankrike, finner vi to sønner etter
den norske seminoksen Jovial av Utgårdstrøen. Nåløyet for å oppnå dette er ekstremt
trangt, og står som et stjerneeksempel på at norsk avlsarbeid er i verdenstoppen.
Av Erland Wigenstad

72179 Jovial av Utgårdstrøen

Dette nåløyet kan beskrives på
følgende måte. Det er omtrent en
million limousinkyr i Frankrike. Av disse
plukkes bare 15 okser ut til semin
tjeneste årlig. Selve eventyret startet
i 2015 da de 120 første dosene av
Jovial ble eksportert til Frankrike. Siden
har det blitt eksportert over 8000 (!)
doser av oksen til landet.
Historien bak
Historien om de to Jovial-sønnene
startet med at ei NRF-ku ble inseminert
med limousin hos Gyrd Nannestad på
Gaupen på 1990-tallet. To etterkom
mere etter denne kukalven ble solgt
til Simen Wigenstad på Dovre, og en
av disse ble formor til den første kolla
limousinoksen i Norge, Dentatus av
Dovre. Hvam videregående avlet der
etter fram Gubben av Hvam, før Bjørn
Aasen avlet fram Jovial av Utgårdstrøen.
Fra NRF-kua hos Nannestad til Jovial
av Utgårdstrøen er det åtte ledd. Ku
kalver i flere ledd før Dentatus av Dovre,
gjorde sitt til rask fremkryssing av den
første kolla, stambokførbare limousi
noksen. På sett og vis kan det derfor
virke som at tilfeldighetenes spill har ført
norske gener til limousinens hjemland.
Dette må likevel sies å være en sannhet
med modifikasjoner.
Systematisk avlsarbeid
Jovial av Utgårdstrøen er blant annet et
resultat av arbeidet til Bjørn Aasen. Han
gjorde et sjakktrekk da han kombinerte
norsk, kolla semin og ei ku med CN
Mateo P. som far og Remix som mor
far. Disse ligger i skrivende stund på
henholdsvis 14. og 3. plass over semi
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nokser brukt i Norge gjennom historien.
Tyske CN Mateo P. er for øvrig den
kolla oksen med nest best totalindeks
gjennom tidene i norsk limousinavl. CN
Mateo P. har en totalindeks på 110 og
solide 115 i produksjonsindeks, mens
Remix har en totalindeks på 116 og
jevne delindekser over 100.
Styreleder i TYR, Erling Gresseth, er
over seg av begeistring for at det norske
avlsarbeidet nå høster frukter utenfor
Norges grenser. Han hedrer både opp
drettere, raselag og TYR for arbeidet
som er lagt ned, og mener at ei samla
næring må ta æren for suksessen.
TYR tok allerede på 90-tallet grep da
teststasjonen på Staur ble åpnet. Vi
fikk da et sterkt fokus på grovforopptak
og forutnytting. Disse egenskapene
har nok franskmennene lagt merke til,
sier Gresseth. Det er vanskelig å sette
fingeren på konkrete grunner til suksessen, men dette er virkelig en historie
som må fram i lyset, avslutter Gresseth.

Oksene
Norseman PO er den første av jovi
alsønnene Frankrike fikk øynene opp
for. Dette er en heterozygot okse som
scorer høyt på både tilvekst og m
 uskel.
Han scorer også høyt på ISEVR, som
er en totalindeks for kalven ved av
venning. Fra mora Insolante-RRE og
morfaren Bavardage, har oksen med
seg noen av de beste moregenskapene
Frankrike har å by på.
Ogenda PP er den andre av jovialsøn
nene. Denne homozygote oksen har,
ikke overraskende, egenskaper som
ligner på halvbroren Norseman PO.
Han er kanskje aller sterkest på tilvekst
fram mot avvenning. Også Ogenda PP
har med seg sterke moregenskaper fra
sin mor Dacia som er datter av Ozeus.
Begge oksene er fortsatt unge, og mye
avkomstgranskning gjenstår. Det blir
likevel spennende å følge disse unge
oksene på veien videre i Frankrike!
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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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Ureist limousinkjøtt fra

Rita og Geir Ove er stolt over å kunne tilby eget kjøtt i eget
gardsutsalg.

Av Rita Steinvik
Allerede da Rita og Geir Ove Steinvik
tok over gården Steinvik Limousin på
Skatval i 2015 startet planen om å
kunne selge «ureist» limousinkjøtt hjem
mefra. Ettersom kårkaill`n Gustav ikke
spiste sine kompiser i fjøset, var det
bare avl og livdyrsalg som var i fokus.
Dette avlsfokuset har dagens drivere
også, men med 70 kalvinger i året blir
ikke alle potensielle avlsdyr. Så hvorfor
ikke gi den lokale kjøttkunden en mulig
het til å dra inn på tunet på gården for
å finne det beste kjøttet?
Rita skulle bare bygge nytt bolighus,
rive den gamle trønderlåna og flytte
og pusse opp det gamle stabburet på
gården før gårdsutsalget kunne åpnes.
Både stykningsdeler og produksjonskjøtt
15. mai i år var alt klart, og mottagelsen
var helt enorm. I løpet av ett par som
mermåneder var 1,5 tonn Limousinkjøtt
fløyet ut av kjøleskapet på Steinvik
gårdsutsalg. De hadde gjennomført
en grillsesesong det luktet svidd av.
Alle stykningsdelene på skrotten ble
solgt og de mest populære biffene
ble utsolgt før de rakk å komme inn i
kjøleskapet. Rita hadde sett for seg at
det kunne bli litt problematisk å kvitte
seg med alt produksjonskjøttet, men
når forbrukeren ble oppmerksom på
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I gardsbutikken selges det også produkter fra andre lokale
produsenter.

kvernet kjøtt uten tilsatt vann, og den
beste hamburgeren ble ikke dette noe
problem. Enkelte restauranter i Stjørdal
solgte også hamburger fra Steinvik Li
mousin i sommer.
Samarbeid med andre
I tillegg til å selge «ureist» limousinkjøtt
tilbyr de også mange andre lokale pro
dukter i gårdsutsalget, alle produktene
er fra lokale småprodusenter. I tillegg
har de inngått et samarbeid med et
lokalt cateringselskap som lager tilbehør
til kjøttet. De lager gryter, vårruller, pizza,
nachos m.m der limousinkjøttet brukes
Egne krav
Rita og Geir Ove har noen krav for at
et dyr skal kunne komme inn i gårds
butikken som «ureist Limousinkjøtt
fra Steinvik»:
–  dyret skal være født på gården
–  vokst opp her,
–  gått ut på beite sammen med mor
og pleiet kulturlandskapet rundt
Steinvikholmen
–  aldri vært syk eller behandlet
med penicillin
De slakter dyra sine på Nortura
anlegget på Malvik, og Trondheim
Slaktehus har partert og pakket kjøttet.
Slaktehuset er gode på foredling av
storfekjøtt, og kom med mange forslag
på stykningsdeler som de burde selge.

Innvendig møter kundene en rustikk og
innbydende butikk.

Selv tror bøndene at et godt planlagt
prosjekt, fine delikate stykningsdeler,
mørt og godt kjøtt sammen med et
perfekt åpningstidspunkt gjorde at
gårdsutsalget fikk en super start.
Kundene beste reklamen
Mange gode tilbakemeldinger har de
også fått, positiv respons på hvordan
gårdsbutikken ser ut, og et fantastisk
utvalg.

Steinvik
Reklamen foregår på Facebook og
instagram, men den beste reklamen er
selvfølgelig at meget fornøyde kunder
snakker med andre.
En av de beste tilbakemeldingene som
har kommet kom på facebook.
Hei! Jeg og min mann var innom dere
forrige helg og kjøpte kjøtt. Jeg hadde
aldri tidligere hørt om dere – så som
yrkeskokk med slakterutdanning ble
jeg med en gang engasjert når jeg så
gårdsutsalget. I dag har jeg tilberedt
biffer til meg selv og min mann, som jeg
kjøpte hos dere. Jeg må bare få si at
hele min yrkesaktive kokkekarriere, som
nå runder 13 år har jeg aldri tilberedt
bedre kjøtt. Jeg har vært så heldig å
fått lage noen av Skandinavias fineste
retter, hatt førsteklasses kjøtt på bordet,
laget mat til kongen og stått ved Arne
Brimis side på hans kjøkken. Aldri har

Steinvikholmen trekker folk til området, der
de samtidig kan se Steinvikbesetningen
beite i kulturlandskapet ned mot Trondheimsfjorden.

Det gamle stabburet er restaurert og
omgjort til gardsbutikk.

jeg tilberedt bedre biff enn den som lå
på bordet i dag! Virkelig førsteklasses
kjøtt – nydelig marmorering, fastheten,
saftigheten, måten kjøttet stekte på i
panna, smak og aroma – jeg kunne ikke
hatt en bedre opplevelse! Syntes dere
fortjener å høre dette. Som kunde og
som kokk, er dette på topplista over

mine kulinariske opplevelser. Med en
meget mett og fornøyd hilsen Isabell
Rita og Geir Ove er glad for at de
gjennomførte ideen om å selge eget
kjøtt, og de tror dette er et opplegg
som kan passe for flere limousin
produsenter.

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 og drektige kviger/kyr, klar for snarlig levering.
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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Fenotypetesten på Staur 20

Isle ET av Øiestad, prioritert far til testen.

v/Avlsutvalget
Totalt var det påmeldt 77 limousinkalver
til de 18 plassene i årets testomgang.
For å være aktuell for besiktigelse må
kalven være stambokførbar og oppfylle
visse krav til bl.a. avlsverdier. Avlsplanen
inneholder flere kriterier. Blant annet skal
kalvens fødselsvekt være maks 47 kg,
O-dagers avlsverdi maksimalt 107. Nytt
av året er at mor til kalven skal ha minst
90 i fødselsindeks. Videre at faren ikke
skal være plassert i RØD BOKS, der
okser med lav fødselsindeks/FIX blir
plassert. Kalven selv bør veie 300 kg
ved K200, oksekalver med lettkalver
genetikk bør minimum ha 280 kg K200.
Avkom etter prioriterte fedre blir
høyest prioritert, men det kan være
andre fedre som er av interesse. Kandi
datene etter prioriterte fedre er følgende:
Full French-oksene Huessa og Histone
(toppkandidatene fra mor-teststasjonen
Moussours), Jovna av Gorseth, Isle ET
av Øiestad, Javardage av Utgårdstrøen
og Hassuin. Videre kalver etter priori
terte kolla fedre: Hamil PP og JPEG PP.
Det er også meldt på flere kandidater
etter ikke prioriterte fedre, blant annet
sønner etter Gimli, Sympa, Engy, Hotel,
Grenache, Jym, Lenni PP, Lillegutt ET,
Ibiza P av Hovde, Integre av Hvam, CN
Mateo P, Østergaard Flamme og flere
sønner fra de norske seminoksene, som
ikke er ferdig avkomsgransket.
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Oksene tas ut i tre puljer etter
alder. Er oksen født mellom
21.12.2019 – 01.02.2020 havner han
i pulje 1. I pulje 2 er det okser født
mellom 02.02.2020 – 01.03.2020, og i
pulje 3 havner de som er født mellom
02.03.2020 – 31.03.2020.
En besiktigelse innebærer at det
kommer en fra ressursgruppa til gården
for å se på kalven og dens mor. Lynne
og eksteriør inkludert bein og klauver
er hovedfokus. Bein og klauver har fått
ytterligere fokus etter de siste årganger
på Staur.
Vi har mange kalver etter prioriterte
fedre. Videre er det flere kalver etter
de uprioriterte fedrene som også
er interessante. Kalver etter norske
ungokser og norske Eliteokser som
er prioritert til neste år, er i utgangs
punktet mindre interessante.
Avlsutvalget var godt fornøyd med
påmeldte oksekalver. Selv om vi kunne
ønsket oss flere påmeldte kolla kandi
dater.
Vi hadde kun to prioriterte kolla
oksefedre i år. Begge kolla oksefedrene
Hamil PP og JPEG PP falt ut, pga. for
tunge fødselsindekser. Hamil PP hadde
ved uttak 75 i FIX, JPEG PP hadde 69
i FIX. Dette gjør at begge oksefedrene i
det nye systemet blir klassifisert i RØD
BOKS og er uaktuelle som fedre til
Staurkandidater. Begge disse oksene
har gode moregenkapser, kombinert

med bra produksjon. I tillegg bra ekste
riør og gode bein. Avlsutvalget hadde
håpet på mange testokser etter Hamil
PP og JPEG PP, men slik ble det ikke.
Full French-oksen Sympa er en
legende innen internasjonal Limousin
avl. Sympa sine avlsverdier i Irland
viser meget sterke tall for produksjon
og moregenskaper som kalvingsevne
og fertilitet. Dette kombinerer han med
gjennomsnittstall for fødsel direkte.
Slektstreet til Sympa inneholder kjente
okser som Haricot, Genial og Daup
hin. Det var i år påmeldt en oksekalv
med Sympa som far og Bavardage
som morfar. Avlsutvalget ønsket denne
med i testen. Administrasjonen innstilte
på avslag. Saken gikk via Avlsrådet i
TYR opp til hovedstyret i TYR, som ga
avslag med bakgrunn i at Sympa med
FIX 84, kom i RØD BOKS.
Årets uttak inneholder 18 fine okse
kalver av den gylne rasen Limousin.
Kalvene har god genetikk for både
moregenskaper og produksjonsegen
skaper. Utfordringen er at vi bare har tre
kolla okser. Det er derfor en veldig skjev
fordeling mellom 15 Full French-okser
og tre kolla okser. Det positive er at vi
har mange gode halvsøskengrupper
etter prioriterte okser. De eldste oksene
er allerede i gang i testen. Vi håper
på gode resultater i fenotypetesten
på Staur.

Pandemius av Dovre, testkandidat.
foto: marit

nyhus

20 – 2021
Kandidatene presenteres her
Test – nummer og navn

Far

Morfar

Genstatus

Hornstatus

31860 Pan av Hegge

Isle Et av Øiestad

Esop av Steinvik

FF

Avhornet

31861 Proffen av Viersdalen

Hassiun

Hector Et av Viersdalen

FF

Avhornet

31862 Patrik av Schjøll

Huessa

Urville

FF

Avhornet

31863 Pavardage av Sletten

Javardage av Utgårdstrøen

Armoric

FF

Avhornet

31864 Peder av Schjøll

Huessa

Ionesco

FF

Avhornet

31865 Pax av Hegge

Javardage av Utgårdstrøen

Esop av Steinvik

FF

Avhornet

31866 Pontus av Dovre

Isle Et av Øiestad

Monster av Eide

FF

Avhornet

31867 Peter Pan

Gimli

Cico av Brennmoen

FF

Avhornet

31868 Polaris PO av Kleiven

Javardage av Utgårdstrøen

Polled Sherif

O

Kollet

31869 Piriki av Søstuen

Javardage av Utgårdstrøen

Jovna av Gorseth

FF

Avhornet

31870 Pelle av Schjøll

Hassiun

Ulys-MN

FF

Avhornet

31871 Pontiac av Skutle

Hassiun

Nectar

FF

Avhornet

31872 Pinto PO av Refling

Javardage av Utgårdstrøen

Posthaven P Zansibar

O

Kollet

31873 Pandemius av Dovre

Hassiun

Junior av Steinvik

FF

Avhornet

31874 Pelle av Gorseth

Javardage av Utgårdstrøen

Engkjaer Get It

FF

Avhornet

31875 av Viersdalen

Lillegutt Et av Viersdalen

Ulys-MN

FF

Avhornet

31876 Puma PO av Refling

Huessa

Hom Run P Et av Hovde

O

Kollet

31877 Pontus av Veiseteigen

Histone

Anecdote

FF

Avhornet

Første oksekalv til Staur
v/Avlsutvalget
Gratulerer til Thor Johan Skaget med en flott oksekalv,
som ble kjørt inn til fenotypetesten på Staur i pulje 2 i
høst. Oksen har testnummer 31867, er full french og
heter Peter Pan av Brennmoen. Peter Pan er sønn av
produksjonsoksen Gimli.
Gimli sine franske indekser dokumenterer en lettkalver og
produksjonsokse, med fødselsindeks 118, produksjons
indeks (ISEVR) 124. Delindekser viser muskel med hele
131 og finlemmet beinbygning med 112. Gimli sine gener
preger avkommet, ved å gi muskuløse slakt som er tidlig
slaktemodne. Gimli sitt slektstre er imponerende med
store navn som Uskudar, Mas Du Clo på farsiden og mor
Vive en toppku, med far Pax og Ideal 19 bakenfor, mor
mor Reine er også meget anerkjent.
Moren til Peter Pan med navn Tingeling, er datter
av Fenrir, med Uskudar bakenfor og også Ionesco i
linjene. Mormor Troya Et, er ett embryoavkom etter
kombinasjonen far Achile * mor Cendrillon, som Thor
Johan kjøpte 5 embryoer av fra Danmark. Mormormor

 endrillon er ei fransk toppku, som ble eksportert
C
til Danmark. Thor Johan fikk for øvrig 4 kukalver etter
embryo innleggelsen og to av disse kuene er fortsatt
i fjøset.
Norsk Limousin vil gratulere Thor Johan Skaget
med en lovende kandidat på Staur.
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Status klassifisering 2020:

Klar bedring, men ikke på gammelt nivå
Av Hermann Fredriksen
Klassifisering har vært et mye diskutert
tema de siste par årene. Spesielt for
oss som driver med Limousin. Det har
vært mange forandringer og korrigerin
ger på kort tid etter lengdemåling og
K-faktor ble innført i januar 2019. En
umiddelbar effekt dette fikk, var at de
høyeste klassene så ut til å være tatt
vekk fra skalaen, og klassen gikk ned. I
2018 ble det levert 28 limousin ungok
ser i E-klassene, mot ingen i 2019!
Mange produsenter ytret misnøye og
mente de ikke fikk betalt for det de
produserte, snarere ble straffet for å
produsere lange, kjøttfulle dyr.
Limousin korrigert opp
Etter et høyt engasjementnivå fra med
lemmer og produsenter, så det ut til at
Animalia innså at justeringer måtte til
ved måten storfe, og spesielt limousin,

ble klassifisert på. Det ble 6. januar 2020
gjort omrokkeringer på rasegruppene
som legges til grunn i utregningen
av K-faktor. Limousin ble nå satt i en
egen kategori sammen med Piemon
tese. Noen raser ble korrigert i negativ
retning, mens andre ble korrigert opp
i positiv retning. Limousin fikk en relativ
økning i klasse på + 0,202.

Klasse

Bedre klasse, men …
Når vi skriver oktober 2020 er det
gledelig å se at gjennomsnittsklassen
har gått opp igjen, etter siste korri
gering. Per nå er snittklasse ungokse
limousin på 9,82. Noe som etter
dagens klassifiseringssystem vil gi U÷.
Mot 9,39 i 2019 er det en økning på
0,43 klasse. 12 ungokser har så langt
klasset seg i E÷. Vi er nå tilbake på nivå
med snittklassene fra 2016 – 2018,
men det sitter lengre inne å oppnå
de virkelig høye klassene.

Laveste

Høyeste

E+

14,50

15,49

E

13,50

14,49

E÷

12,50

13,49

U+

11,50

12,49

U

10,50

11,49

U÷

9,50

10,49

R+

8,50

9,49

R

7,50

8,49

R÷

6,50

7,49

O+

5,50

6,49

O

4,50

5,49

O÷

3,50

4,49

P+

2,50

3,49

P

1,50

2,49

P÷

1,49

Her vises sammenhengen mellom klasse og desimal-tallene som animalia og slakteriene opererer med.
Fortsatt for dårlig betalt?
Mange stiller fortsatt spørsmål ved om
limousin blir klasset for lavt i forhold
til hva den er verdt. Får oppdretterne
godt nok betalt for limousinens høye
slakteutbytte, eller er det slakteriene og
forbrukeren som nyter godt av dette?
Det er ingen hemmelighet at flere
limousin-oppdrettere, som har drevet
med rasen i en årrekke, ikke lenger
oppnår samme høye klasser som
tidligere. Dette til tross for at avlsmål
i egen besetning er det samme nå,
som for 10 år siden.

Hereford
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Limousin

Her kan man se utviklingen fra 2019 til 2020. Diagrammet visen en nedgang i
R-klassene og tilsvarende økning i U-klassene. En motsatt trend fra hva som var
tilfellet i fjor på denne tiden.

Kjøttsimmental Blonde d'Aquitaine

Highland

Tiroler Gravieh

Dexter

Piemontese

Her kan man se at de fleste
rasene har hatt en økning
i klasse siden 2019. Kun
Charolais og Blonde har gått
noe ned. Dette samsvarer
godt med siste korrigering,
hvor de ble justert noe ned
i klasse. Det kan se ut til at
justeringen totalt sett har
bidratt til mer rettferdig og
riktig fastsettelse av klasse.

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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Avlsinteressen som førte
til gårdskjøp
Allerede som liten gutt kan
jeg huske at oksekatalogen
var blant den mest interes
sante lektyren. Man kan
trygt si at jeg fikk interessen
for kjøttfeavl inn med mors
melka! I 2017 kjøpte jeg min
egen gård, og er nå godt i
gang med å videreføre avls
arbeidet til min far.
Av Erland Wigenstad
Året som tok ei brå vending
Året var 2017, og etter ti år i hovedsta
den begynte jeg å bli lei av det urbane
liv. Jobben i Microsoft var spennende,
men å sitte rolig på et kontor var ikke
livet for meg. Parallelt med dette, hadde
tanken om å ta over limousinbesetninga
til min far begynt å modnes. På dette
tidspunktet var besetninga utleid til min
slektning Ingebrigt Vigenstad, og jeg
hadde derfor en mulighet. Uten odels
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rett på min egen hjemgård var det like
vel mange løse tråder. Skulle jeg bryte
opp fra livet i Oslo? Var det realistisk
å kjøpe seg gård og starte opp?
I mai dukket det plutselig opp en
mulighet, og allerede 1. september var
jeg innlosjert på Nørdre Slette på Dovre.
Nå var jeg klar for å ta fatt på tilvær
elsen som lektor og bonde.
Mye arbeid
«Tenk hvis jeg hadde visst hvor mye
arbeid det skulle bli.» Dette er en tanke
som har streifet mange ganger siden
2017. Siden overtakelsen i 2017 er
båsfjøset fra 1983 ombygd til løsdrift.
Siloarealet i samme fjøs har blitt ung
dyrfjøs, og det gamle melkerommet
har blitt garderobe og kontor. Jeg
har ikke peiling på hvor mange meter
med gjerde som er satt opp, og det
er gjort investeringer for millionbeløp.
Å gjenreise en gård der tida har stått
stille er både tidkrevende og kostbart.
I korte perioder har det vært fristende
å gi opp, men heldigvis har min store
avlsinteresse sørget for å holde motiva

sjonen oppe. I tillegg har jeg hatt uvur
derlig hjelp og støtte fra familien!
I 2018 kom Marit seilende inn i livet
mitt. Hun startet kaffebar på Dombås
omtrent samtidig som jeg startet mitt
gårdsprosjekt. Det betyr veldig mye
å ha en samboer å støtte seg på.
Marit er med i fjøset så ofte hun kan,
og er en god samtalepartner i smått
og stort. I desember kommer det også
en ny verdensborger. Jeg spøker med
at Marit starter årets kalvingssesong,
men har fått klar beskjed om å ikke
se for mange likhetstrekk!
Besetninga
Min far startet med limousin på tidlig
2000-tall, og omtrent halvparten av
dyra i min besetning stammer fra her.
Det er plass til 16 mordyr i fjøset, noe
som har gjort det nødvendig med inn
kjøp av flere dyr. I avlen satser jeg på
funksjonelle dyr med godt lynne. Kyr
med gode bein og klauver som kalver
lett, er gode avlsemner. Det er per dags
dato flest FF-dyr, og størsteparten blir
inseminert med både norske og uten

landske okser. Riktig okse til riktig ku er
en selvfølge for å få fram godt eksteriør
og gode egenskaper for fødsel, pro
duksjon og melk.
Til slutt en liten kuriositet. I flokken er
det fortsatt igjen ei ku som var født i
fjøset hos min far. Erla av Dovre ble
født i 2009, og er flokkens rolige og
snille sjef. I tillegg er hun tippoldemor til
Pandemius av Dovre, en av årets test
kandidater på Staur. Vi er veldig stolte
over å ha to testkandidater på Staur i
år. Å ha okser i test er en stor inspira
sjon for det videre avlsarbeidet. Ekstra
morsomt er det at Pandemius av Dovre
representerer en «rød tråd» i drifta til
Dovrelimousin.
Jeg sender stafettpinnen videre til en
trivelig limousinavler på vestlandet.
Neste gang blir det Erlend Moberg som
skal dele litt om drifta si.
Animax_Norwegian Turnout ad_180x125 version_FA_10-2-20.pdf 1 10/02/2020 13:13:52
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Vei dine dyr med omhu
Av Sivert Mauset
Alle foto: Oppdretterne selv
Å få veid kalvene og dermed registrere
fødselvekt er en kurant affære. Verre
er det når de små kalvene ikke er fullt
så små lenger og gjerne runder 300 kg
før 200-dagersvekta skal avleses. På
365 dager er det ikke så mye enklere,
og registrering av 500-dagers vekt vil
for mange framstå som en øvelse for
spesielt interesserte.

Brennmoen Limousin, Snåsa
Thor Johan Skaget har funnet en egnet plass i fjøset til en veieplattform med
elektrisk display.
Kommentar fra Thor Johan: «Har ei grind bak som stopper og når de er veid så
snur de og går tilbake og ut døra og til venstre til avskilling og fordeling i binger.»

Men i noen besetninger veies det titt og
ofte, på de fleste vektintervall. Årsaken
ligger gjerne i at en har tatt løftet med
å få på plass gode og funksjonable
løsninger for å veie, der stikkordet er
effektivt, «lettvint» og sikkert. Hem
meligheten er å finne løsninger som
gjør veiing til en rutineøvelse, ikke et
krafttak med høy risikofaktor. Og gode
veieløsninger behøver ikke være verken
kompliserte eller kostbare.
LimousinNytt vil her presentere noen
løsninger fra ulike oppdrettere som for
håpentligvis kan tjene som inspirasjon.

Megarden Limousin, Oppdal
Lars Erik Megarden har erfaring fra det enkle i eldre fjøs, til nå et større «proff»-
anlegg satt i forbindelse med nytt fjøs og økt dyretall
Kommentar fra Lars Erik: «Vektplattform plassert i gangareal for personell. Lettgrind
med port satt inn som stopper for dyrene. Tau i utløser og lastestrikk som døråpner.

Nytt anlegg med drivganger,
behandlingsboks og utsorterings
mulighet.
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Dovre Limousin, Dovre
Erland Wigenstad følger langt på vei samme oppskrift som de øvrige, men et nyre
staurert fjøs har gitt mulighet til å tilpasse med et grindsystem som letter veiearbeidet.

Hermann Skogan
Fredriksen, Stjørdal
Det enkle er ofte det beste var det vel
en trønder som sa først, og en annen
trønder har tatt ham på ordet. Kombi
nert med en kraftfôrbøtte og tålmodig
het klarte Hermann i år å veie dyra med
kr null i investeringer, sett bort fra selve
vekta da.
Kommentar fra Hermann: «Frivillig løs
ning i år. Litt kraftfor og tålmodighet så
var hele bingen veid».

Hovde Kjøttfe,
Ringsaker
Kristian Hovde har et moderne, fullskala
veieanlegg med drivgangsystem for
å veie de større dyra. Men for kalvene
er det valgt en løsning det neppe er
aktuelt å søke Innovasjon Norge om
støtte til. Fungerer det? Javisst.
Kommentar fra Kristian: «Elektrisk talje
fra biltema til 800 kroner, vekt og veie
bøyle fra Os ID. Heiser kalven rett opp
fra fødebingen. Ingen hindring å veie
kalver på over 70 kg. Med vekt i føde
bingene veies kalvene før de drikker
råmelk.
Det er den eneste riktige fødsels
vekten.»
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Få tilskudd
til vekt!

Limousintreff med grilling

Av Sivert Mauset

Vektregistrering er svært viktig for
framgang i egen besetning og for
avlsframgang for rasen nasjonalt.
Norsk Limousin opprettholder
derfor vedtaket om tilskudd til inn
kjøp av vekt, gitt at den som søker
tilfredsstiller visse vilkår.
Storfekjøttkontrollens tall er
tydelige: Limousinoppdretterne
er helt i toppen med å regist
rere fødselsvekt, men engasje
mentet for å veie 200-dager og
365-dagersvekt er ikke like mye
til stede.
Norsk Limousin derfor satt av
penger til tilskudd for innkjøp av
vekt. Beløpet den enkelte kan
få utbetalt er 5000 kroner. Men
forutsetningen for å få pengene
utbetalt er følgende: Minimum 80
prosent av alle dyra i besetningen
skal registreres med fødselsvekt,
200-dagersvekt og 365-dagers
vekt. Dokumentasjon er registrerte
vekter i Storfekjøttkontrollen. Det
er ikke avsatt ubegrensede midler,
så ikke alle er garantert å få. Men
så langt står det igjen så mye av
avsatte midler at den som griper
muligheten nå vil ha gode mulig
heter til å få tilskudd.

Onsdag 2. september var det grilling
og sosialt samvær for limousinavlere.
Andreas og Maiken Aarsvold i Roga
land var vertskap, mens Siv Undem
fra Fatland stod for serveringa.
Daglig leder i Limousin Unik, Arne
Hatløy, hadde info om Kalv Unik
sammen med Espen Jellestad. De
kunne fortelle om stor etterspørsel
på kalv innen restaurantbransjen,
og at det ser lyst ut for avsetning av
Kalv Unik. Folk i miljøet har uttrykt

bekymring for den lave kjøttprisen i
markedet, men Hatløy og Jellestad
satte altså en liten demper for denne
bekymringen.
Nærmere 30 personer møtte opp,
og de fikk se en kjøttfebonde med
optimisme for framtiden. Aarsvold har
planer om tilbygg av fjøs på 42 x 22
meter, pluss et bygg på 500 m2 til
fremfôring av okser.
Alt i alt en meget inspirerende
og positiv dag!

Future Stålhaller

For mer informasjon ta kontakt
med styret. Kontaktinfo finner
du på side tre i dette bladet.

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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LUNs
HJØRNE

Av Aud Vedal Sandnes

Nytt fra LUN

Limousin Unik er et konsept som står mange Limousin-
bønder nært. I de neste bladene fremover skal vi presen
tere Lun og det spesielle kjøttet Limousinkalven produserer.
I hvert blad vil vi presentere en oppskrift fra restaurantene
som tar inn kalvekjøtt og bruker det aktivt i sine menyer.
Første kokk ut er Heine Grov fra Jærkokken på Bryne.
Han beskriver sin opplevelse med kalvekjøttet slik: «det
var en tid før kalv unik, og en tid etter kalv unik» Heine sier
gjestene skryter av kjøttet og han er imponert over den
jevne høye kvaliteten.

LIMOUSIN UNIK NORGE
Informasjon om det som skjer
i Limousin Unik (LUN) ligger ute
på hjemmesiden, limousinunik.
no. Likevel tenkte Limousin-Nytt
at det kunne være greit å få inn
litt informasjon om LUN i hvert
blad fremover. Etter avtale med
Arne Hatløy skal vi skrive noen
få ord om fremdrift og hva som
skjer rundt LUN.
Arne tok over som daglig leder
i mars, og har siden den tid
jobbet med et pilotprosjekt
i Kristiansand. Han har deltatt
på diverse møter og messer
som har gitt gode resultat for
LUN. Prosjektet i Kristiansand
har vært vellykket og frem til
nå bidratt med et salg på rundt
tre tonn kalvekjøtt.
Som en del av dette pilot
prosjektet har muligheten for
å få med Oslo vært et tema.
Hvis så skulle skje vil vi ha mulig
heten til å femdoble volumet
vi har i Kristiansand. Det blir
spennende å følge med på
hva dette vil bety for LUN.

Av Aud Vedal Sandnes

Entrecote med urtesmør
800 g entrecote av
Limousin Kalv Unik
2ss smør
2 ss rapsolje
Salt
Pepper
3 ss smør eller stekefett
150 g bacon i terninger à ½ x ½ cm
2 finhakkede sjalottløk
300 g frosne selskapserter
BAK TE MANDELPOTETER
16 mandelpoteter delt i to
Olivenolje til pensling
Maldonsalt
Pepper
Eventuelt hakket fersk timian
eller et lite dryss tørkede urter
URTESMØR
1 dl finhakket bladpersille
1 dl finhakket timian
1 dl finhakket rosmarin
1 finhakket sjalottløk
2 fedd hvitløk
100 g smeltet smør
100 g smør i terninger

 4 porsjoner | 🕞 30 minutter

Finhakk persille, timian, sjalottløk og hvitløk.
Kok opp 100 gram smør. Ha persille, kjørvel,
sjalottløk og hvitløk i hurtigmikser sammen
med det kokende smøret. Kjør dette til det
har fått en fin grønnfarge. Ha i resten av det
kalde smøret, og kjør det til en jevn masse.
Legg smøret i bakepapir og rull det til en
pølse og legg kaldt.
Skjær entrecoten i like store stykker à 200 g.
Ha på maldonsalt og kvernet pepper. Smelt
smøret i oljen til den blir nøttebrun. Brun
entrecôten på begge sider. Bruk en grillpanne
dersom du har. Legg entrecoten til side på
et stekebrett. Ha stekefettet fra entrecoten
i en liten, vid gryte, stek bacon til baconet blir
sprøtt, ha i sjalottløk og fres, bland i ertene
og bland godt. Ha på salt og pepper.
Vask og del mandelpotetene i to på langs.
Legg potetene på stekebrett med snittsiden
opp, pensle dem med olivenolje. Dryss på
maldonsalt og kvernet pepper, bak dem i for
varmet ovn på 180 grader i 20 minutt til de
er gylne og du kan stikke en grillpinne i dem.
Legg ertene først på tallerken, legg på
entrecoten med urtesmør på toppen.
Legg mandelpotetene på som garnityr.
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De beste mordyra etter
indeks høsten 2020
Av Erland Wigenstad og
Thor Johan Skaget
Med avlsplanen har man en del føringer
for hvordan et godt mordyr bør være.
Likevel er det viktig å tenke over at
populasjonen på limousin trenger ulike
avlstyper. Har man kyr med dårlige
egenskaper for en delindeks, er det
viktig at livdyrmarkedet kan tilby okser
som er sterke på denne dårlige egen
skapen.
Totalindeksen sier ikke alt
I praksis kan ei ku med svært sterk
melkeevne (del av morindeks) havne
utenfor mordyrlista hvis man kun ser på
totalindeksen. Dette er også grunnen til
at vi har valgt en egen tabell med mor
indeks isolert.
Problemet med å se på bare
en delindeks
Det har i markedet vært sterk vekt
legging på okser og mordyr med
lettkalvergenetikk. Dette er en viktig
egenskap, men det er essensielt å
huske på at denne egenskapen er kor
relert med kalvingsevne på kua. Over
drives bruken av lettkalvere i flere ledd,
vil mordyrene bli stadig mindre og bryte
med avlsmålet på vekt (650 – 700 kilo).
Mindre kyr vil videre slå negativt ut på
kuas evne til å få fram kalven (kalvings
evne). Motsatt vil for lite vektlegging på
lettkalveregenskaper kunne gi kom
plikasjoner i kalving direkte. Dette er
et eksempel på at et ensidig fokus på
delindekser kan gi dyr med uønskede
egenskaper for den enkelte bruker.
Planlegging gir god økonomi
Å avle fram gode mordyr krever nøye
planlegging. Svake delindekser på ei
ku må prioriteres når man velger okse,
men det er altså viktig at man ikke lar
en egenskap overskygge den andre.
Bruker man avlsokse, er det også lurt
å tenke gjennom sitt eget mål for drifta.
Hvilke egenskaper mangler på hody
rene i besetninga? Har man i forrige
runde brukt en okse som er sterk på
produksjon, kan det kanskje være lurt
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å velge en okse med sterke moregen
skaper i neste runde?
Noen velger også å gå for en «all
roundokse», men det er ikke sikkert
at dette er det eneste rette hver gang
man kjøper en avlsokse. Kanskje vil
også inseminering av kvigene redusere
behovet for å bruke en lettkalver på
hele besetninga?
Dyr med usikre eller
manglende indekser
Det er viktig å være klar over at det
kreves mange dyr for å få et sikkert tall
grunnlag i beregning av avlsverdier. Med
en del importerte okser og en relativt
liten populasjon i Norge, vil det derfor ta
tid å få på plass indeksene. I tillegg har
avlsverdisystemet en innebygd korre
lasjon, slik at genetikk som er sterk på
produksjon automatisk får en negativ
morindeks. Morindeksen blir heller ikke
presentert før tallene er sikrere, og dyr
kan derfor stå lenge uten morindeks. De
som har mordyr etter importokser, kan
på denne måten risikere at enkelte dyr
har en mangelfull morindeks. Dette
fordi importoksen ikke har nok avkom
i den norske populasjonen. Dette betyr
for det første at en del gode mordyr
vil havne utenfor tabellene som pre
senteres i artikkelen. For det andre
må indekser på unge dyr og dyr etter
import brukes med noe varsomhet.
I avlsverdisystemet opereres det med
stjerner innenfor ulike parametre i del
indeksene. Skalaen går fra 0 – 3, der
tre representerer størst sikkerhet bak
tallene. Veiing av dyr ved fødsel, 200
dager og 365 dager er særdeles viktig
for å øke sikkerheten i tallmaterialet.
Hver enkelt bruker som veier dyra sine
bidrar derfor til å løfte avlsarbeidet og
økonomien for alle i næringa.
Konklusjon
Det er ingen fasit på hvordan man skal
avle fram gode mordyr. Likevel er avls
planen førende for hva som kreves.
Uansett om man driver med avl eller
kjøttproduksjon, er avlsplanen et godt
veiledningsverktøy som bør bidra til
god økonomi i drifta.

Vi er klar over at tabellene i denne
artikkelen ikke gir et helhetlig bilde av
mordyr i den norske populasjonen.
Kriteriene som legges til grunn og dyr
med manglende indekser påvirker
naturligvis utvalget.
Vi må heller ikke glemme å avle på
funksjonelle dyr med gode bein og
klauver. Det er mange dyktige brukere
som kjenner sine dyr, og som med sin
erfaring kan peke ut besetningas beste
mordyr. Det kan uansett være lett å gå
seg vill i tall og indekser, og glemme
å studere dyret med det blotte øyet!
Tabellene
Nederst i denne artikkelen finnes totalt
fire tabeller. I tabell 1 og 2 finner vi de
beste mordyrene i den norske limousin
populasjonen målt etter totalindeks.
(10 FF-dyr og 10 O-dyr). I tabell 1 og 2
er det ellers tatt hensyn til avlsplanen
på limousin. Følgende kriterier gjelder
i tabell 1 og 2:
–  Kua må være registrert i Storfekjøtt
kontrollen.
–  Kua må ha hatt minst en kalv.
–  Kua må ha tall for alle delindekser.
–  Totalindeksen må være på over 100.
–  Fødselsindeksen må være 90 eller
mer.
I tabell 3 og 4 finner vi de beste mor
dyra i den norske limousinpopulasjonen
målt etter morindeks. (10 FF-dyr og 10
O-dyr). Følgende kriterier gjelder i tabell
3 og 4:
–  Kua må være registrert i Storfekjøtt
kontrollen.
–  Kua må ha hatt minst en kalv.
–  Det er kun tatt hensyn til morindeks.
Totalindeks og andre delindekser er
ikke tatt med i vurderingen her.
I tabellene har vi også tatt med O-dyr
som har status som både «kollet»,
«hornet» og «vet ikke». Grunnen til dette
er at avlsplanen for hodyr sin del, deler
populasjonen mellom FF-dyr og O-dyr
uten videre presiseringer.

72119 Gubben av Hvam er en klassisk lettkalver.
Gubben står ved siste avlsverdikjøring med 124
i fødselsindeks og 70 i morindeks.
foto:

TYR

FF Morindeks
Mor- Total- Fødsel- Prod.indeks indeks indeks indeks

Stamboknr.

Navn

Eier

Født

Far

Morfar

NOR 101074
NOR 37328
NOR 37275
NOR 37326
NOR 33317
NOR 36795
NOR 36440
NOR 49069
NOR 38227
NOR 104605

Daysi av Utgårdstrøen
susort
Josefine Av Øvre Mossing
susort
Ine av Flatmo
Henriette av Heiå
GINA AV NEVLAND
Kos av Veiseteigen
Josefine av Viersdalen
1599 e Indigo av Horpestad

Bjørn Aasen
Torleif Susort
Arne Olav Husby
Torleif Susort
Aud og Martin Sandnes
Linn Hetland
Sveinung Aamodt
Magne Knapstad
Leif Hartveit
Aarsvold Limousin

24.01.2016
19.04.2014
10.04.2014
01.04.2014
17.04.2010
06.11.2012
05.02.2011
08.06.2015
05.03.2014
02.02.2017

FRA 1932945444 Day
NOR 58231 Classic av Eide
NOR 59576 Hercules av Øvre Mossing
NOR 58231 Classic av Eide
NOR 56391 Milord av Eide
NOR 54171 Usander av Schjøll
FRA 1717626948 Remix
FRA 1931109213 Tricot
FRA 1931109213 Tricot
NOR Indigo av Viersdalen

FRA 8122073617 Toptero
NOR 54967
FRA 3615044712 Ultrabo-MN
NOR 54967
NOR 53115
NOR 53700
NOR 55272 Bruno av Bliksrudhagen
IRL IE221064580751
FRA 1895093031 Ley
NOR 58239 Konge av Eide

Eier

Født

Far

Morfar

12.04.2017
04.03.2017
03.03.2014
24.04.2018
03.03.2011
24.04.2018
11.11.2016
06.04.2014
08.04.2012
08.04.2014

NOR 60637 Hector av Viersdalen ET
NOR 72176 Junior av Steinvik
FRA 72106 Bavardage
NOR 60765 Ingulv
FRA 8795002134
NOR 60765 Ingulv
FRA 72125 Cameos
FRA 72106 Bavardage
NOR 58274 Frances av Rendum
FRA 72106 Bavardage

FRA 72060 Ulys-MN
FRA 72128 Cameos
NOR 72022 Valter av Schjøll
FRA 72106 Bavardage
NOR 54967
FRA 72106 Bavardage
NOR 58232 Valeur av Eide
FRA 1931412178 Uskudar
FRA 1995010819 Louxor
NOR 56433 Delta av Velo

117
111
111
111
111
110
109
109
109
108

119
115
101
97
119
111
102
102
96
100

77
102
91
89
78
97
95
96
87
80

122
112
100
97
125
110
101
101
97
104

FF Totalindeks
Stamboknr.

Navn

NOR107188
NOR100775
NOR 39303
NOR107215
NOR 36289
NOR107212
NOR104389
NOR 38298
NOR 38367
NOR104626

Madam av Viersdalen
Minda av Dovre

Leif Hartveit
Erland E Wigenstad
Stig Forseth
Stig Forseth
Torleif Susort
Stig Forseth
Etincelle av Hegge
Snorre Hegge
Balderine av Søstuen
Gunhild Sæteråsen
Hedda av Rendum
Johan Holan
e Bavardage av Horpestad Tomine Østebrød

Total- Fødsel- Prod. MorIndeks indeks indeks indeks
123
121
120
119
116
116
116
116
115
115

94
110
95
102
109
118
95
92
107
92

125
118
122
122
112
116
117
120
111
124

106
102
104
94
106
90
105
100
108
88

O Morindeks
Stamboknr. Navn
102218
35968
Huldra
103645
Lollipop av Sletten
32666
Huldra
38931
33314
Mika av Flatmo
38271
Grønnefina av Søstuen
105231
103957
105932
Mandy av Sletten
O Totalindeks
Stambok
Eier
nummer
33314
105932
100898
107136
38288
104542
104598
39479
32752
38269

Total- Fødsel- Prod. MorIndeks indeks indeks indeks

Eier

Født

Far

Morfar

John Jarle Gorseth
Bjørn Aasen
Lars Tomas Sletten Kapelrud
Bjørn Aasen
Roy Engelsvoll
Aud og Martin Sandnes
Stein og Mari Bentstuen
John Jarle Gorseth
Anne Kjersti Molden Alm
Lars Tomas Sletten Kapelrud

08.04.2015
13.06.2009
04.02.2016
05.05.2009
15.01.2014
01.02.2010
11.01.2014
14.04.2015
24.12.2013
05.03.2017

NOR 58929 Farao av Steinvik
NOR 54910 Victor av Heglum
NOR 59652 Donk av Eide
NOR 54910 Victor av Heglum
DNK 43175-00344 Risvang Gustav P
NOR 56391 Milord av Eide
DNK 43175-00344 Risvang Gustav P
NOR 58929 Farao av Steinvik
NOR 58062 Erik
NOR 61489 Jan av Sletten

NOR 53234 Suggen av Gaustad
NOR 53586
FRA 8708880253 Ramdam
NOR 52577 Rambo
DEU 0939348380 TST IDO
NOR 53248 Sillejord Scorpio
NOR 72065 Dentatus av Dovre
NOR 57140 Dyre av Dovre
NOR 54903 Astor av Høiby
FRA 8708880253 Ramdam

Aud og Martin Sandnes
Lars Tomas Sletten Kapelrud
Karl G. Loftshus
Hans Nannestad
Aslaug Merket
Elise Sotberg
Tomine Østebrød
Brian Gjermstad
Roy Engelsvoll
Matheas Amb

104
87
113
107
106
129
112
99
115
123

96
94
72
98
87
101
85
96
92
104

97
81
118
102
106
125
113
94
114
120

121
117
116
115
115
114
114
114
114
113

Født

Navn

Far

Morfar

Total- Fødsel- Prod. MorIndeks indeks indeks indeks

01.02.2010
05.03.2017
19.03.2015
04.07.2015
13.03.2013
04.05.2016
20.11.2015
10.05.2012
02.11.2010
26.08.2012

Mika av Flatmo
Mandy av Sletten
Klara av Lofthus
Independa
Barbro av Sagli
Lerke P av Sletten
1529 e Bavardage av Horpestad
Hermine av Ytterøy

NOR 56391 Milord av Eide
NOR 61489 Jan av Sletten
NOR 56927 Drott av Høiby
NOR 61306 Hom Run P ET av Hovde
NOR 58255 Edvard av Rendum
NOR 61489 Jan av Sletten
FRA 2257773618 Bavardage
NOR 56391 Milord av Eide
NOR 72057 Charmant av Dovre
NOR 58036 Egon av Schjøll

NOR 53248 Sillejord Scorpio
FRA 8708880253 Ramdam
NOR 56927 Drott av Høiby
NOR 72072 EvenTyr av Dovre
NOR 9232 Pan av Gamkinn
NOR 57989 Elmer av Steinvik
NOR 72065 Dentatus av Dovre
NOR 54641
NOR 9236 Reodor av Rendum
NOR 54841

129
123
122
121
119
118
118
117
117
117

Ambine av Søstuen

LimousinNytt
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103
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125
120
121
119
115
113
119
114
111
116

114
113
106
100
107
110
95
110
104
102
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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

24

LimousinNytt

3|2020

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

3|2020
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Dronningene av Danmark
Kilde: Dansk Limousinforening
Tilrettelagt til norsk av avlsutvalget og LimousinNytt

God produksjonsrase
Limousin er kjent for å produsere mørt
kalvekjøtt opp til 12 måneders alder,
hvor god tilvekst og høy klassifisering
går hånd i hånd. Klassifiseringen er i
gjennomsnitt 10,4 (U÷) for kvige og
11,9 (U+) for okse. Nettotilveksten for
ung okse er på 855 gram per dag.

[ Informasjonen bygger på data fra Årsstatistik 2019 fra Dansk Kødkvæg samt
eldre oversikter over slakteresultater for
ung okse av kjøttferase offentliggjort
på http://www.danskkoedkvaeg.dk/
statistik/ ]
Per 1. oktober 2019 var det registrert
7666 renrasede limousinekyr i
Danmark, samt 4345 limousinkrys
ningskyr. Med i alt 24 718 renrasede
ammekyr i Danmark utgjør limousin
derfor 31 %. Det er registrert renraset
limousin i 1317 besetninger.

Velegnet til krysningsavl
Det ble i 2019 utført i alt 6646 inse
mineringer med limousin. 31,4 % var
på renrasede limousinkyr og -kviger.
43,9 % var på melkerase. De resterende
24,7 % var på andre kjøttferaser og
krysningsdyr.

God fruktbarhet, tidlig kalvingsalder,
lette kalvinger og livskraftige kalver
kjennetegner limousinerasen. Det er de
lette kalvingene, som sammen med god
tilvekst og høy klassifisering har gjort
limousin til Danmarks mest populære
og mest utbredte kjøttferase.

Limousin er velegnet til kryssningsbruk
på kyr av melkerase og gir lettfødte
kalver med god tilvekst og høy klassi
fisering.

Endringer i vektingen
på indekser i det Danske
avlsverdisystemet.
Det overordnede avlsmål.
«Det overordnede avlsmål for kødkvæg
er produktion af den størst mulige
mængde kvalitetskød på den mindst
mulige indsats af foder, arbejde og
kapital.»
Dansk Limousinforening har arbeidet
med vektingen av Dansk Limousins
indekser, som grunnlag for beregningen
av deres S-Indeks, i avlsverdisystemet.
S-Indeksen er basert på delindekser for
Funksjon, produksjon og konformasjon.
S-Indeksen kan sammenlignes med vår
totalindeks.

Tilvekst

Slakteform

Fødsel

Melkevne døtre

Kalvingsevne døtre

Fruktbarhet

Eksteriør

Gammel vekting

0,404

0,342

0,419

0,22

0,345

0,153

0,233

Ny vekting

0,204

0,142

0,519

0,32

0,545

0,153

0,233

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-
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Bakgrunnen for endringen, er at de
over tid har ønsket større vektlegging
av moregenskapene som kalvingsevne
døtre og melkeevne døtre. I tillegg
ønske om noe mer vektlegging av
fødsel direkte.
Dette har de gjennomført ved å redu
sere vektingen av tilvekst og slakteform.
Samtidig er vektingen økt, for melke
evne døtre, kalvingsevne døtre og
fødsel direkte.
Vektingen av fruktbarhet og eksteriør
er den samme som før.

Tabellen nedenfor viser endringene for de mest brukte danske seminoksene nå.
Baunebo Frey går opp i S-Indeks. Grønbjerg Hugoe er den som faller mest av
de beskrevne oksene.
Gl. vægt

Ny vægt

Engkjær Get It

134

133

Baunebo Frey

121

126

Østergaard Flamme

119

115

Boest Konge P

118

113

Højvangs Kalle P

117

110

Grønbjerg Hugoe

105

92

Kongen av Danmark: Engkjaer Get It, som er
en dansk seminokse som er brukt i Norge.

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

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

LimousinNytt
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Et utvalg av våre profilerte klær egnet for vintersesongen
ALLE PRISER ER EKS MVA

020918580
CLIQUE LEMONT
FUSKEDUNJAKKE
Str: S-2XL

550 kr

036344494
LYGNA ULLGENSER
GRÅ/LIMEGRØNN
Str: S-4XL

470 kr

2112027905
GENSER V-HALS LOWELL
Str: S-3XL

350 kr
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KLÆR - brodert logo

336604698
JAKKE KOLBU
MED SOFTSHELL KONTRAST
Str: XS-4XL

450 kr

029208080
NATOLUE SOTARN SVART
Str: onesize

150 kr

BESTIILING SENDES TIL RITA STEINVIK
ritasf@online.no

LimousinNytt
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YTRING
Av Ola Jørn Tilrem

Mens graset gror …
De begynner å bli mange, henven
delsene om en kronikk som på nord
lendingens vis, storkjeftet og med all
tydelighet kommer med klare innspill
på hvor limousinskapet skal stå. Og
var det bare et storkjeftet innlegg som
skulle til, så skulle jeg gjerne gitt et bi
drag i klartekst.
Selv om jeg både er beæret over tilliten
og like overbevist som noen, over vår
landsdels frittalenhet så tror jeg at det
problem som Norsk Limousin står oppe
i, må finne sin løsning gjennom felles
skapet, som et resultat av felles virkelig
hetsforståelse og en vilje til å gjøre noe
med dette sammen.
Sant å si så er jeg også mye mer trist,
enn jeg er forbannet over den negative
utviklingen for både limousinrasen,
raselaget og limousinavlere i Norge.
Jeg skal selvfølgelig ikke forsøke å
diktere noen retning eller gi noen opp
skrift på hvordan Norsk Limousin skal
løse floken. Samtidig har jeg min egen
oppfatning på nettopp det. Den er jeg
blitt utfordret til å dele, og det gjør jeg
herved.
Hvordan har det vært mulig, og hvem
må bære ansvaret for at det har gått
slik som det har gjort?
Er det lederne som har sviktet? Styret?
Valgnemnd som ikke har fått inn rett
folk? Årsmøter som feiler eller er
uklare? Medlemmer som ikke setter
krav? Ikke tydelig nok formålsparagraf
og vedtekter? Uklart myndighets
hierarki?
Svaret er, Ja. Vi har alle sviktet og har
alle et ansvar. Og hva viktigere er, vi har
alle et ansvar for å få organisasjonen
vår til å fungere igjen.
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Situasjonen er så planløs, lite målrettet,
kaotisk og så infisert av paradokser, fra
motstridende aktører med ulike motiver,
at organisasjonen i den senere tid har
vært mer eller mindre handlingslammet.
Hva gjør vi?
Jeg er overbevist om at vi må under
kaste både organisasjon og med
lemmenes tankegods en eksistensiell
realitetsorientering basert på de klas
siske tilnærmingsspørsmålene:
1. Hvem er vi?
2. Hvor skal vi?
3. Og hva skal til for å komme dit?

Det er måten som organisasjonene
driftes i dag, og at medlemmene
godtar at dette skjer, som er årsak
til at limousinrasen, raseavlen og
avlerne er spilt ut på sidelinjen,
mens andre bruker organisasjonene
våre til å fremme sine interesser.

HVOR SKAL VI?
Samme her, vi sier en ting og gjør det
stikk motsatte.
Vi skal være største kjøttferase i
Norge både antall renrasete mordyr,
på p
 referanse hos konsument og på
seminstatistikken.

HVEM ER VI?
Hovedproblemet er at vi er ikke den
vi gir oss ut for å være. Vi er på flere
måter faktisk det stikk motsatte. Det
er vanskelig å ri to hester samtidig,
og spesielt når hestene løper i motsatt
retning.

Realiteten er at få eller ingen bryr seg
om at både antall renrasete mordyr
og seminstatistikk faller som en stein,
og konsumenten lurer vi til å spise
kryssingskjøtt i den tro at han kjøper
limousin.

Norsk Limousin skal være et raselag for
den franske kjøttferasen Limousin. I til
legg skal vi være interesseorganisasjon
som fremmer medlemmenes interesser.
Realitetene er at vi er ingen av delene.
For det første er organisasjonen ikke
frittstående, men underkastet viljen og
makten til TYR. For det andre driver
raselaget mer med kryssingsavl, som
er det motsatte av raseavl. Det er i
og for seg ikke noe galt med å drive
kryssingsavl. Men hvorfor er det så om
og gjøre at kryssingsavlen skal foregå
i raselaget. Er det maktpåliggende for
kryssingsavlerne å samtidig få ødelegge
raseavlen? Hvorfor organiseres det ikke
et eget lag for kryssingsavlere?

HVA SKAL TIL FOR Å KOMME DIT?
Først må norske limousinavlere bli herre
i eget hus. Det innebærer at raselaget
skal være suverene til å avgjøre spørs
mål som har med limousin å gjøre.
Holder ikke TYR fingrene av dette fatet,
så er alternativet kun et brudd med
dem. Så må raselaget komme i samsvar
mellom det de i realiteten er, og det de
sier at de er og skal være. Her må det
sannsynligvis til en verdidebatt, og det
bør utarbeides ny formålsparagraf og
vedtekter som er korte, konsise og ikke
egnet til å misforstå eller mistolke. Det er
også viktig at medlemsmassen på alle
nivå bidrar til og sørger for at slikt verk
tøy blir etterlevd og respektert.

”

Hvem skal Norsk Limousin jobbe for,
og hva skal de jobbe med?

?
Å overlate noe slikt til TYR vitner også om at man er lite
klar over bindingene det er mellom TYR og Nortura som er
arkitekten bak feilklassingen av limousinen. Er det noen som
tror det er en tilfeldighet at det for eksempel er en Nortura
ansatt plassert i samtlige av fylkeslagene i TYR?
Situasjonen vår kjære rase er inne i, avlerne med dem og
alle konsumentene som har fått smaken på limousinens
unike kjøtt, savner nå en organisasjon som fungerer. Opp
gavene er mange, og det vil kreve målbevisst arbeid, bare å
ta igjen det vi har mistet. Noe av det viktigste er å få tilbake
fellesskapstanken. Det at den enkelte tillitsvalgte ikke jobber
direkte for egen vinning, men heller høster av den gevinsten
som man sammen har jobbet frem for fellesskapet.
Av enkeltsaker som øyeblikkelig må tas tak i er kjøttindu
striens svindel med Europ-systemet. Denne saken er av så
stor prinsipiell betydning ut fra et juridisk og rettferdighets
perspektiv at man aldri må gi slipp, men holde konstant trykk
til denne feilen er rettet opp. I tillegg til å være feil er denne
uretten den enkeltfaktoren som har vært mest skadelig for
limousinen siden rasen satte sin klauv på norsk jord.
At Norsk Limousin overlot til TYR å skulle få gjort noe med
denne saken, er en ansvarsfraskrivelse av dimensjoner.
Man må være temmelig enfoldig og ha lite kjennskap til hva
som er realitetene hvis man hadde forhåpninger om at en
sammenslutning av medlemmer fra de andre raselagene
som i årevis har hatt en konkurransemessig torn i øye over
for limousin og den suksessen rasen har hatt, og ha en
forestilling om at de skulle være dem som følte seg kallet og
bruke energi i å få gjort noe med et problem som i all hoved
sak rammer Limousinen.
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En annen faktor som er forsømt, som er et av rasens virke
lige trumfkort og som vil være blant de raskest og ikke minst
sikrest måtene å få limousinen tilbake i vinnersporet der den
hører hjemme, er å øke trykk og opplysningsarbeid opp mot
markedet. Limousinkjøttets spisekvalitet er udiskutabel og
noe som ingen kan ta fra rasen. Økt bevissthet om dette,
og dermed økt etterspørsel er den sikreste veien til suksess.
Men da må man slutte å lure konsumenten, ellers blir denne
muligheten også forspilt.
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