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// styreleder i norsk limousin

… og enda en!
Arbeidet for den norske limousinavlen har
vært nitidig over mange år. Noen avlere
er mer lidenskapelig enn andre. Og man
kan lure på om de i det hele tatt sover
gjennom et døgn. For det går i bedøm
ming av dyr og studering av tallmaterialet
uansett når man ringer enkelte av våre
medlemmer. Men det gir resultater. Hvis
man leser avlsverdien på oksene inne til
test nå, til sammenligning med de for 10
år siden, er det mindre spredning mellom
testkandidatene nå enn før. Mange har
begynt å inseminere og da blinket verdi
ene inn mot snittet på 100.
Det var med stor glede jeg mottok
limousinoksekatalogen fra Frankrike.
Ikke bare en, men to limousinokser med
norsk far er nå å finne i den ferske franske
oksekatalogen. Felles for dem begge er
at oksene har Jovial av Utgårdstrøen som
far. Selv om vi er ganske så avhengig av
å fortsatt importere gener fra nettopp
Frankrike, er det med stolthet vi kan se
resultatet av alle testene og dokumenta
sjonen som blir gjort i den norske avlen.
Med våre krav til okser har vi også satt
skarpere fokus på bein og moregen
skaper overfor franskmennene.
I fjor kom Norseman PO inn som første
testokse etter Jovial som far. Som dere
også kan lese i artikkelen «Et nytt kapitel
i norsk storfeavl», har Norseman PO gjort
det godt på den franske teststasjonen.
Og i år kom halvbroren, den homozygot
kolla Ogenda PP, inn på samme lista.
Fram til nå kan det se ut til at Ogenda
PP er enda bedre på avvenningsvekt.
Frankrike har store besetninger i land
som Spania som sine kunder på salg av
semin. Uten at jeg kan si dette med stor
sikkerhet, vil jeg tro at disse to oksene vil
være et godt produkt for salg til land som
Spania. Der er det ranchdrift og faktoren
kollethet på oksen er svært viktig.
Det er også gledelig å registrere at salg
av limousinkjøtt gjennom LUN har økt
betraktelig. LUN melder nå om at de
gjennom sommeren flere ganger har vært
tomme for enkelte stykningsdeler som er
etterspurt hos restaurantene. Arne Hatløy,

som nå er daglig leder, har sammen med
Espen Jellestad gjort en stor innsats for
å selge inn den kvalitetsråvaren vi har
fra limousin til restaurantene. Arne som
selv er kokk, er lutter øre når han stikker
innom sine kunder med vareprøver. Og
responsen er stor. Hvis det i hele tatt er
noen, så er det ikke mange som har nølt
med å sette opp bestilling på styknings
deler fra limousin. Jærkokken er en
restaurant på Bryne som nå har Limousin
Kalv Unik fast på sin meny. De kan ikke
få rost det gyldne kjøttet nok, og forteller
at de har fredag- og lørdagene fullbooket
frem til over nyttår. De forteller at deres
restaurant har to tidsepoker. Det er før
og etter at de fikk Limousin Kalv Unik
på menyen.
Salget til restauranter i Kristiansand og
Bryne er bare begynnelsen. Neste på
planen for Arne er salg inn til Oslo og
de andre store byene i landet. Men før
de kan fortsette salget må de sikre seg
logistikken ut til kundene. Her har de
fått til en innledende avtale med Lerøy
gruppen for distribusjon. Men selv om
salget av stykningsdeler har gått godt,
gjenstår fortsatt salget på det resterende
av dyret som utgjør omtrent 80 %.
Også her melder Espen at de om ikke
lenge forhåpentligvis kan offentliggjøre
signering av en kontrakt som vil gjøre
produksjonskjøttet fra dyret tilgjengelig
for menigmann. Så da gjelder det at vi
produsenter har dyr klare for slakt når
kontraktene er skrevet.
Gledelig er det å lese i LimousinNytt 3/20
at det er ytringer til hvordan foreningen
drives og hvilke prioriteringer som gjøres.
Fredag 19. februar 2021 er det årsmøte.
Årsmøtet er foreningens øverste organ
og arenaen hvor medlemmene bør si sin
mening og påvirke styrets videre arbeid
for foreningen. Vi planlegger med ut
gangspunkt i et fysisk årsmøte, og håper
inderlig vi kan gjennomføre dette og at
alle som har mulighet tar turen.
Vil ønske alle medlemmer av foreningen
og andre støttespillere til Limousin en
riktig God Jul!
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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

LimousinNytt

4|2020

5

Vinterimport 2021
v/Avlsutvalget

Avlsutvalget har valgt fem semin okser
til vinterimporten 2021, to Full French
og tre homozygot kolla okser. De kolla
ungoksene har liten sikkerhet bak tal
lene. Når vi likevel velger å importere
disse, er det pga. den interessante
genetikken de innehar. Det er også en
kjensgjerning at vi i Norge over tid har
importert aktuelle kollede linjer, og det
er ikke mye å velge i utenom de linjene
vi allerede har importert.

Jurancon

Jurancon, (far Cameos* morfar Taste
vin). Med rykende ferske tall fra teststa
sjonen for moregenskaper Moussours,
kommer toppoksen Jurancon, som
innehar samlet morindeks (IQM) med
hele 114, som er blant de fem beste i
Frankrike, gjennom alle tider. For øvrig
dokumenterer IBOVAL at Jurancon
også gjør det veldig godt, med tilvekst
117, muskel 122, avvenning/produk
sjonsindeks (ISEVR) 125, melk 107,
kalvingsevne 104, totalindeks (IVMAT)
på strålende 131. Noe som plasserer
Jurancon blant topp 5, også på IVMAT.
Fransk fødselsindeks 99, plasserer han
på gjennomsnitt i Frankrike, noe som
normalt sett vil gi rundt 90 i fødsels
indeks i Norge. Oksen er allerede brukt
noe i Norge og kommer ut med norsk
fødselsindeks på 89, med liten sikker
het. Samleindeks på bein og klauver
fra Frankrike viser gode bein/klauver.
Jurancon er en toppokse, som innehar
både sterke produksjon- og moregen
skaper.
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Fuschia

Fuschia, (Vercors*Mas Du Clo) den
franske toppoksen, født hos Martinie
Joelle. Med følgende kjempesterke fran
ske indeksrekke i IBOVAL (fransk storfe
kjøttkontroll), tilvekst 107, muskel 138,
avvenning/produksjonsindeks (ISEVR)
132, melk 90, kalvingsevne 86, totalin
deks (IVMAT) 119. Dette dokumenterer
at Fuschia sin avvenning/produksjons
indeks er blant topp 3 i Frankrike
nå. Irske indekser dokumenterer det
samme, kjempesterk produksjonsin
deks, men noe lavere på moregen
skaper som døtres kalvingsevne, melk i
døtre og fertilitet. Fransk fødselsindeks
på 114, vil normalt i Norge plassere han
på nivå 100-105 i norsk fødselsindeks.
Fuschia har fått avlsverdi på norsk 0
dagers vekt med 97, med lav sikker
het. Samleindeks på bein og klauver
fra Frankrike viser gode bein/klauver.
Fuschia beskrives alt i alt som en
kjempesterk produksjonsokse, med
noe under middels i moregenskaper.

Indigo PP

Indigo PP, (Index PP* Mateo PP).
Tysk homozygot kollet okse fra år 2014.
Tallmaterialet fra Tyskland dokumen
terer 52 stk. fødte kalver, ingen død
fødsler, kun 1,9 % med veterinærhjelp
ved fødsel. Dette antyder at Indigo er
en okse som vil gi lave fødelsvekter
direkte. Genetikken fra faren Index PP,
dokumenterer også det samme, da

Index PP er en lettkalver som i Norge
har fødselsindeks 110, mens den i
Frankrike har 113. Kombinasjonen
med Mateo PP som morfar, vil påvirke
genetikken i retning av sterk produk
sjon, middels moregenskaper, noe
tyngre fødsler. Det er ingen sikre tall på
Indigo PP, men genetikken antyder at
dette kan bli en okse som gir middels
fødselsvekter, middels produksjon og
potensiale for melk i døtrene.

Nesono PP

Nesono PP, (Jensuis PP*ByzantinPO)
homozygot kolla ungokse med den
høyeste avvenning/produksjonsindeks
(ISEVR) på 127 og høyeste totalindeks
(IVMAT) 128, for de kolla oksene i
Frankrike. Spesifisert viser tilvekst
indeksen 120 og muskel 119. Nesono
PP har ingen avkom som er registrert
i IBOVAL, det er derfor liten sikkerhet
bak tallene ennå. Fransk fødselsindeks
105, med lav sikkerhet på 60 %. Basert
på vurderinger av faren Jensuis tall
materiale med grunnlag i 4201 fødte
kalver i Frankrike, så har Nesono PP
potensial til å prege avkommene med
middels fødselsvekt direkte, sterk
produksjon og middels med melk i
døtrene. Norske tall for faren Jensuis,
viser vesentlig tyngre fødselsindeks
på svake 88. Denne er preget av at
fødselsforløp kviger er på svake 86,
mens fødselsvekten er middels på 98
i Norge. Hensyntatt norske og franske
tall for faren Jensuis kan vi forvente fød
selsvekter på gjennomsnitt.

Bestillingen er oversendt TYR/Geno og de har sendt forespørsel
på følgende antall doser semin av de forskjellige oksene.
Nexilia PP, ( CN Rex*Hauteclair).
• Jurancon
200 doser
Homozygot kolla ungokse som be
•	Fuschia
100 doser
skrives av Pierre Roy: Nexilia PP med
	(det er nylig privat importert ca. 100 doser til Norge i tillegg)
ca 100 kalver født i Frankrike , lav
• Indigo PP 150 doser
fødselsvekt direkte, fine dyr med både
• Nesono PP 150 doser
produksjon og moregenskaper, med
• Nexilia PP 150 doser
finlemmete bein og gode bein/klauver.
Genomiske tall forventer god fødselsTil sammen 750 doser i vinterimporten 2021. Norsk Limousin trenger
vekt direkte, bra produksjon og melk.
i tillegg til norsk genetikk, påfyll av nye gener. Vi krysser fingrene for at
Nexilia er født på Moussours testalle fem oksene holder alle helsedokumentasjons kravene, for å bli klarert
stasjon, hans mor var en av de beste
for import til Norge. Det er usikkert når semindosene ankommer Norge.
mødre her med 9 kg melk gjennomsnitt / dag. Franske tall viser nå fødsels
Det vil bli mulig å bestille semin direkte fra Geno.
indeks 104 (91 % sikkerhet), tilvekst
101, muskel 103, ISEVR 104, IVMAT
102. Lav sikkerhet bak indeksene.
Dette er en ungokse med potensiale til
å bli en bra allrounder og forhåpentligvis
Turnout ad_180x125 version_FA_10-2-20.pdf 1 10/02/2020 13:13:52
med godtAnimax_Norwegian
med melk i døtrene.
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Årsmøte i Norsk
Limousinforening
Hold av datoen! Fredag 19. februar 2021 på Scandic Hell Hotell.
AGENDA::
Årsmøte Limousin Unik:
Lunsj:
Årsmøte Norsk Limousin:
Middag:

10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
19.30 og utover

Vi er så heldige å få komme på gårdsbesøk til Rita og Geir Ove Steinvik. Bussen går fra Hell kl. 16.15.
Hos Rita og Geir Ove blir det en tur innom både gårdsbutikken og fjøset. Det blir også servering av mat.
Retur til Hell Hotell blir klokka 18.30
Vi må ta forbehold om at situasjonen med Covid 19 kan føre til endringer.
Styret vil komme med oppdateringer når møtet nærmer seg.
Hilsen styret i Norsk Limousinforening

Okse anbefalt på melkebruket
v/Avlsutvalget. Tallgrunnlag fra TYR

Slakteresultater NRF*Limousin
Navn

geno, foto: jan arve kristiansen

Intègre av Hvam

72216 Lex Luthor PP av Søstuen
er en middels bra okse på kalving
direkte med 90,5 % ingen kalvings
vansker i krysningsavl NRF*Limousin
(236 avkom). Se sammenligning mellom
uttatte okser for 2021. Samtidig er
Lex Luthor av de beste på både slakte
tilvekst og slakteklasse, middels på fett.
Lex Luthor PP av Søstuen tas ut som
anbefalt okse til melkebruket.
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Seminnr.

Antall

Slakteklase

Fettgruppe

Slaktetilvekst (kg)

Alder
(dager)

Alder
(mnd)

72150

29

7,72

6,14

0,652

537

17,6

Indigo av Viersdalen

72153

56

7,13

7,13

0,669

506

16,6

Junior av Steinvik

72176

73

7,27

7,00

0,635

544

17,9

Kaptein av Viersdalen

72195

72

7,29

7,03

0,650

544

17,8

Klaudius P av Utgårdstrøen

72196

102

7,31

6,95

0,670

514

16,8

Lex Luthor PP av Søstuen

72216

60

7,78

7,12

0,712

491

16,1

Kalvingsresultater NRF * Limousin. Kalvingsvansker ku.
Navn

Seminnr.

Ingen

Noe

Store

Antall kalvinger

Intègre av Hvam

72150

85,9 %

9,2 %

4,9 %

144

Indigo av Viersdalen

72153

87,0 %

11,0 %

2,1 %

146

Junior av Steinvik

72176

92,6 %

5,9 %

1,5 %

205

Kaptein av Viersdalen

72195

89,2 %

6,5 %

4,3 %

234

Klaudius P av Utgårdstrøen

72196

88,3 %

7,8 %

3,9 %

317

Lex Luthor PP av Søstuen

72216

90,5 %

6,3 %

3,2 %

236

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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Nye seminokser høsten 2020
v/Avlsutvalget. Bilder fra TYR
Norsk Limousin og TYR tilbyr i høst fire
Limousin ungokser, derav to full French
og to kolla okser. Alle oksene har god
sædkvalitet og er ferdig tappet i løpet
av november. Ungoksene skal å være
tilgjengelig fra 1. desember 2020. TYR
opplyser at det vil være noe varierende
tilgang rundt i landet på nye ungokser på
semindunkene, men det vil være mulig å
bestille dem fra 1.12.2020. Ungoksene
representerer den «nyeste» genetikken,
men avlsverdiene i skrivende stund fra
oktober, og oppdaterte avlsverdier i
desember, er enn så lenge kun basert
på eldre slektninger. Det er derfor viktig å
understreke at avlsverdier fra ungoksene
er usikre og kan endre seg mye når det
blir født avkom og disse vokser opp og blir
avkomsgransket. Bestill og bruk ungok
sene, vei avkommene når den tid kommer,
slik at vi får sikre avlsverdier på dem.

Ikke separert hanndyrsæd
i denne omgang
TYR opplyser at det ikke er tappet hann
dyrsemin av noen raser i år. De opplyser
at dette hovedsakelig skyldes Covid-19.
Det er gledelig å presentere at det er tatt
et sprang (300 doser) med BeefX (hodyr
semin) av 72271 Oxe av Utgårdstrøen.
Det er tappet Spermvital av oksen
72271 Oxe av Utgårdstrøen (500 doser).

Semin nr. 72271, Oxe av Utgårds
trøen (Grenache*Mas Du Clo)
Full French okse, med meget godt
eksteriør og gode bein og klauver. Hel
hetskarakter i lineær kåring 9. Oksen
gjennomførte fenotypetesten med godt
grovfôropptak, middels fôrutnyttelse,
god tilvekst og god ryggmuskeldybde.
Det forventes at oksen gir godt ekste
riør til avkom, middels fødselsvekter
og middels produksjon. Genetikken
i oksen har potensiale til å gi meget
gode moregenskaper.

Semin nr. 72272, Osvald av
Viersdalen (Hamac*Azurri)
Full French okse. Årets testvinner med
rangtall 114, må beskrives som ett
smykke av en okse, med høy tilvekst,
meget god muskelsetting, godt grov
fôropptak og bra fôrutnytting. Oksen
har et flott eksteriør og meget gode
bein og klauver. Helhetskarakter i lineær
kåring 9 og testens beste eksteriør. Det
forventes at oksen gir godt eksteriør
til avkom, meget sterk produksjon,
middels moregenskaper og middels
fødselsvekter. Osvald anbefales brukt
til voksne kyr og ikke til kviger, før han
selv får avkom og god sikkerhet for sin
fødselsindeks.

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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Semin nr. 72273, Oligark PO
av Helland (Torino PP*Herou
av Steinvik)
Heterozygot kollet okse, med godt
eksteriør og gode bein og klauver.
Oksen utførte en god test og kom
ut med nest høyeste rangtall på
112. Testen viser gode resultater
på ryggmuskeldybde og eksteriør,
middels grovfôropptak og testens
beste fôrutnyttelse. Etter avstam
ning og testresultater forventes
Oligark å gi godt eksteriør til
avkom, middels fødselsvekter, god
produksjon og middels til gode
moregenskaper.

Semin nr. 72274, Oskar PO av Utgårdstrøen
(Lenni PP*Victor av Helgum)
Heterozygot kollet okse, med godt eksteriør og gode bein og klauver.
Oksen gjennomførte fenotypetesten med middels grovforopptak, god
fôrutnyttelse, middels tilvekst og middels ryggmuskeldybde. Etter
avstamning og testresultater forventes Oskar å gi godt eksteriør til
avkom, lave fødselsvekter og produksjon noe under middels. Videre
er det potensiale til å gi gode moregenskaper. Oksen forventes
å avle lette kalvinger og forventes å kunne brukes på kviger, med
den usikkerhet som bestandig ligger til grunn ved ungoksebruk.

Alt av bygg
SISU
Hest og Husdyr
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

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.

72257 Nugatti av Søstuen
Det er etter klauvskjæring
utført av sertifisert klauv
skjærer 13. november
2020 påvist skruklauv på
ytterklauv begge bakbein
hos oksen 72257 Nugatti
av Søstuen.
Oksen ble også klauv
skjært 30. april 2020,
da uten anmerkning.
72257 Nugatti av Søstuen.
foto: jan arve kristiansen

- EN bEdrift i

TYR er grundig informert
om tilstanden.

KoNSErNEt

Avlsutvalget

-Norge Slakteri AS Tlf. 74 08 37 00 www. norsk-slakt.no
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Eliteokseuttak Limousin
År 2020 inneholder fem eliteokser og to bruksokser av rasen: 72150 Integrê P av Hvam,
72151 Ibiza P av Hovde, 72152 Isle Et av Øiestad, 72175 Javardage av Utgårdstrøen
og 72195 Kaptein av Viersdalen er eliteokser. I tillegg har 72177 Jovna av Gorseth
og 72179 Jovial PP av Utgårdstrøen vært bruksokser.
Okser som er oppe til vurdering er fra årgangene I, J, K og L.
Eldre okser er også vurdert, uten av noen av dem når opp.
Av Avlsutvalget, med god hjelp til artikkelen fra TYR. Bilder fra Geno, fotograf Jan Arve Kristiansen.
Eliteoksene plukkes ut, basert på informasjon fra nye avlsverdier fra Storfekjøttkontrollen, kalvingsstatistikk
og slaktestatistikk i bruksdyrkrysning
med NRF fra Kukontrollen, lagerbeholdning av sæd fra aktuelle okser,
og antall avkom registrert i SFK.
Vi gjør oppmerksom på at resultater
fra bruksdyrkrysning på NRF er tatt
helt vekk i våre avlsverdiberegninger.
Dette er kun til informasjon for å velge
ut anbefalt okse på NRF. Det under
strekes at Eliteokseuttaket forutsetter
at det ikke blir store negative endringer
i indeksene, på de uttatte Eliteoksene.
Avlsverdiene fra oktober 2020 er grunn
lag for uttaket og artikkelen.
De fem eksisterende
eliteoksene:

Integre av Hvam

72150 Integre P av Hvam:
Integre er en kolla sønn av den tyske
oksen Tigris. Morfar er en annen tysk
okse med navn Ido. Mormors far er
franske Duvalier. Integre har stått som
bruksokse i ett år og eliteokse i ett år.
Han står nå med en totalindeks på
pene 108.
Integre har gått ned fra 96 til 89 i
fødselsindeks. Han har 98 i avlsverdi
fødselsforløp kvige, og svake 78 på
fødselsforløp ku. For vekt 0 dager har
han fullt akseptable 102 i avlsverdi. 89
er en svak fødselsindeks og plasserer
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oksen i såkalt gul gruppe, men oksen
har såpass mye andre sterke sider at
han må vurderes videre. Her er det
snakk om marginer, og har Integre
fortsatt en negativ trend på kjøringa i
desember, må vi vurdere dette på nytt,
styrker han seg er det ingen diskusjon.
På produksjon har han sterke avls
verdier over hele rekka. Han har avls
verdier mellom 104 og 112 for alle
egenskaper. Han er spesielt sterk på
slaktevekt og slakteklasse med 112 i
avlsverdi på begge egenskaper. For fett
har han 110 som er sterkt til å være en
oppkrysset og kolla okse.
På moregenskaper har ikke Integre
styrket seg det siste året og har nå en
morindeks på 99 med god sikkerhet.
Han har 104 i kalvingsevne døtre og
100 for mor 200 dager.
Integre av Hvam er en av de beste
kolla oksene som er gransket i Norge
og har god sikkerhet på sine avlsverdier.
Han er noe svak på kalving direkte, og da
spesielt på ku, men gir ikke veldig tunge
kalver ved fødsel. Han er meget god
på produksjon, og er middels på mor
egenskaper. Så fremt oksen ikke faller
ytterligere på fødselsindeks i desember,
er han en klar eliteokse for 2021. Han blir
en 2. prioritet inn til Staur i årets katalog.
Oksen tas ut som eliteokse for 2021.
72151 Ibiza P av Hovde:
Ibiza har stått som eliteokse i to år og
bruksokse i to år. Han er markedsført
først og fremst som en kolla lettkal
ver. Ibiza har den kolla svenske oksen
Dacke av Margretholm som far og
franske Urville som morfar. Ibiza er
en heterozygot kolla okse.
Ibiza er en lettkalver som gir lave
fødselsvekter og lette fødselsforløp på
både kvige og ku. Han står nå med
120 i avlsverdi for fødselsforløp kvige

og 108 for fødselsforløp ku. I avlsverdi 0
dager er han helt nede på 84 i avlsverdi,
han gir altså meget små kalver, noe
som nok gir seg litt til kjenne på andre
egenskaper.
På produksjon har han nå en indeks
på 96. Han er bra på slakteklasse
med en avlsverdi på 108, men gir lave
slaktevekter der han har en avlsverdi på
92. Det er mye som peker mot at Ibiza
gir avkom som er en del mindre i stør
relse enn rasemiddelet.
Ibiza har nå en morindeks på 97. Han
gir meget bra med mjølk i sine døtre
og har en avlsverdi her på hele 114
med god sikkerhet. Kalvingsevnen på
døtrene er imidlertid dårlig og ligger
på 70 med god sikkerhet i avlsverdi.
Totalindeksen til oksen er nå på 101.
Ibiza av Hovde er en okse som er
meget god på kalving direkte og gir lave
fødselsvekter. Men avlsverdiene ellers
tyder på at han gir mindre dyr enn rase
middelet. Dette gir seg spesielt utslag i
svak avlsverdi for slaktevekt og dårlige
tall for fødselsforløp på sine døtre. Ibiza
blir litt for svak på produksjon og for
svak på kalvingsevne døtre. Oksen tas
ikke ut som eliteokse for 2021.
72152 Isle ET av Øiestad:
Isle er et helfransk FF embryo med Achile
som far. Morfar er Pompier og mormors
far er Joueur. Han har stått som eliteokse
i tre år. Han hadde fire sønner i test i for
rige testomgang og har to sønner inne i
årets testomgang. Han fikk ingen sønner
i semin i forrige omgang.
For fødsler direkte står nå Isle med en
indeks på svake 88. Han har gått ned
betydelig fra forrige år da han lå på 96.
Det er først og fremst fødselsforløp kvige
som ødelegger for oksen, da han her har
en avlsverdi på 84. For ku har han 101
og i avlsverdi 0 dager har han 102.

2021
Isle er fortsatt en god produksjons
okse og har alle avlsverdier for produk
sjon mellom 102 og 109. Han har fått
108 for slaktevekt og 109 for slakte
klasse, som er de to egenskapene som
teller mest i produksjonsindeksen. Han
har nå en produksjonsindeks på 109.
For moregenskaper har nå Isle
meget god sikkerhet på avlsverdiene
og kommer ut med en morindeks på
94. Han har 96 i kalvingsevne døtre og
98 i mor 200 dager.
Isle av Øiestad står nå med en total
indeks på 103.
Isle har svekket seg betydelig på
både kalving direkte og moregen
skaper. Han står nå igjen med gode tall
for produksjon. Men vi har andre okser
som også er gode på produksjon og
samtidig er sterkere på kalving og mor
egenskaper. Han må derfor vike plass
som eliteokse.
Oksen tas ikke ut som eliteokse
for 2021.
72175 Javardage av Utgårdstrøen:
FF oksen Javardage har stått som elite
okse i to år og er markedsført som en
allroundokse. Han har legendariske
Bavardage som far og Ferrysønnen
Farao som morfar.
Javardage har gått ned fra 102 til 97
i totalindeks siste året.
Han har styrket seg på fødsel og har
nå 107 i fødselsindeks. Han har nå 107
for fødselsforløp kvige og 103 for ku.
Han gir lave fødselsvekter og har nå en
avlsverdi 0 dager på 93.
På produksjon har han svekket seg
betydelig og gått fra 100 til 95 i produk
sjonsindeks. At han har en avlsverdi på
94 på slaktevekt trekker produksjons
indeksen betydelig ned.
På moregenskaper har nå Javardage
bra sikkerhet på sine avlsverdier. Han
har nå 93 i kalvingsevne døtre og 107
i avlsverdi for mor 200 dager. Dette gir
han en morindeks på akkurat 100.
Javardage av Utgårdstrøen har 97 i
totalindeks. I følge TYR sitt regelverk og
rasens avlsplan skal en okse ha minst
100 i totalindeks for å være eliteokse.
Det har ikke Javardage, og han mister
derfor plassen som eliteokse for 2021.
Oksen tas ikke ut som eliteokse
for 2021.

Kaptein av Viersdalen

72195 Kaptein av Viersdalen:
Kaptein er en FF-okse etter Embryo
oksen Hector ET av Viersdalen. Hector
er en sønn av On Dit og farmors far er
Isambert. Kaptein har samme mor som
72153 Indigo av Viersdalen, og dermed
samme morfar, Ulys-MN. Oksen har
stått som eliteokse i ett år.
Kaptein har styrket seg på fødsels
egenskaper siste året og står nå med
en fødselsindeks på 102. Han har 102
i alvsverdi i fødselsforløp både på kvige
og ku. I alvsverdi 0 dager har han 105,
altså gir han noe høyere fødselsvekter
enn gjennomsnittet.
På produksjon er oksen jevnt bra og
ligger på avlsverdier på mellom 103 og
113 for alle egenskaper. Han er spesielt
bra på slakteklasse med en avlsverdi
på 113 men også bra på slaktevekt
med 107 i avlsverdi. Kaptein har nå
en produksjonsindeks på 110.
På morindeks har Kaptein nå noe
sikrere avlsverdier og havner på en
morindeks på 107. Han har en avlsverdi
på 93 for kalvingsevne døtre og hele
116 for mor 200 dager.
Totalindeksen til Kaptein av Viers
dalen har havnet på 112.
Kaptein er en jevn og god okse på
alle egenskaper. Det trekker litt ned at
han har en avlsverdi på 93 for d
 øtrenes
kalvingsevne. Allikevel, med en jevn
avlsverdirekke og en totalindeks på
112, så har Kaptein av Viersdalen
styrket seg etter siste avlsverdikjøring,
og er i nærheten av å være en allround
okse. Han er en klar eliteokse og står
som førsteprioritet inn til Staur.
Oksen tas ut som eliteokse for 2021.
De to eksisterende bruksoksene:
72177 Jovna av Gorseth:
Jovna er sønn av den norske eliteoksen
Charmant av Dovre. Morfar er franske
Urville. Oksen har stått som eliteokse
i ett år og bruksokse nå i ett år.
Jovna er en lettkalver og har en
fødselsindeks på 117. Han gir lette
kalvinger med meget lett fødselsforløp

på både kvige og ku, og kan kalles en
typisk kvigebedekker.
I produksjonsindeks har Jovna gått
ned og har en indeks på 94. Han er bra
på slakteklasse med 107, men svak på
tilvekstegenskapene og har en avlsverdi
for slaktevekt på 92. Morindeksen
begynner å få god sikkerhet. Han har
nå svake 63 på kalvingsevne døtre og
91 for mor 200 dager. Dette gir han en
morindeks på svake 75. Jovna har nå
en totalindeks på 91.
Slik vi tolker dette så er Jovna en
lettkalver, men den gir noe svak pro
duksjon. Jovna er også meget svak på
kalvingsevne døtre. Oksen tas ikke ut
som bruksokse for 2021.
72179 Jovial PP av Utgårdstrøen:
Jovial er nok tidenes mest brukte okse
av rasen i Norge. Dette mye fordi han
er homozygot kollet. Han er sønn av
den norske eliteoksen Gubben av
Hvam. morfar er CN Mateo og mor
mors far er Remix. Oksen er som alle
vet eksportert til flere land, og enda
er det et relativt stort sædlager etter
oksen da han ble holdt igjen for ekstra
produksjon til eksportmarkedet. Oksen
har en sønn i semin allerede og har
stått som eliteokse i ett år og nå som
bruksokse i ett år.
Jovial er nå nede på svake 88 i fød
selsindeks. Han er nede på 86 i avls
verdi for kvige, 97 for ku, og for vekt
0 dager har han 103.
Jovial er først og fremst en okse som
er god på produksjon. Han gir god til
vekst og slakteklasse og har fortsatt
en sterk produksjonsindeks på 108.
Han har også svekket seg betydelig
på morindeks fra 91 til 81, og nå har
avlsverdiene for moregenskaper bra
sikkerhet. Han har sterke 108 for kal
vingsevne døtre, men svake 77 for mor
200 dager. Døtrene gir rett og slett for
lite mjølk til kalven.
Totalindeksen til Jovial er nå på 97.
Jovial er fortsatt god på produksjon,
men har svekket seg betydelig på både
kalving direkte og moregenskaper. Det
er mange okser å velge blant som er
minst like gode på produksjon og som
i tillegg er bedre på kalving og mor
egenskaper. Oksen tas ikke ut som
bruksokse for 2021.
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Eliteokseuttak Limousin 2021
Okser som er vurdert for
tredje og fjerde gang:

Indigo av Viersdalen

72153 Indigo av Viersdalen:
FF oksen Indigo er en sønn etter
Tastevin, og morfar er Ulys-MN og han
er født tilbake i 2013. Han har samme
mor som en annen vurdert okse, nemlig
eliteoksen 72195 Kaptein av Viers
dalen. Indigo har nå god sikkerhet på
alle sine avlsverdier, og disse er såpass
bra at oksen må vurderes.
Indigo har en fødselsindeks på 96.
Han har fødselsvekter omtrent på gjen
nomsnittet, og avlsverdi 0 dager er på
akkurat 100. For fødselsforløp kvige
har han svake 89, men på ku har han
meget gode 112 i avlsverdi.
På produksjon har nå Indigo en
indeks på 100. Han er over gjennom
snittet på tilvekstegenskapene og har
en avlsverdi for slaktevekt på 101. På
slakteklasse og fett er han fortsatt noe
svak med henholdsvis 95 og 92 i avls
verdi.
Oksens store styrke er moregen
skaper. Han har fått 118 i avlsverdi for
kalvingsevne døtre og 110 for mor 200
dager. Dette gir han en morindeks på
sterke 112.
Totalindeksen til Indigo kommer ut på
103.
Indigo har styrket seg betydelig på
de fleste egenskaper etter at sikker
heten på avlsverdiene er blitt høye. Han
har blitt bedre på både kalving og pro
duksjon. Spesielt på moregenskaper
har han fått sikrere tall og meget gode
avlsverdier. Vi vil kalle Indigo av Viers
dalen for en moregenskapsokse med
greie tall for produksjon og kalving,
men han bør ikke brukes på kviger.
Han har mye slektskap med Kaptein av
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Viersdalen i og med at de har samme
mor. Men innavl er ikke noe problem
for vår populasjon av rase. Det under
strekes likevel at en må være klar over
den nære slektsskapen til Kaptein og
Indigo. Indigo har mye å bidra med i
populasjonen, særlig med moregen
skaper, som har vært en svakhet for
mange norske okser.
Indigo av Viersdalen er en klar elite
okse og skal være en 1. prioritet inn
til Staur i årets katalog. Oksen tas ut
som eliteokse for 2021.
72154 Imaldur av Dovre:
Imaldur er en FF-okse etter Anecdote,
med Placide som morfar.
Imaldur har nå nok registreringer til å
få totalindeks og denne er på 95. Han
har en fødselsindeks på 100, en pro
duksjonsindeks på 98 og en morindeks
på 90. Med en totalindeks på 95 er han
for svak til å bli vurdert som eliteokse.
Oksen er ikke aktuell som eliteokse
for 2021.

forts.

For moregenskaper har han en
indeks på 96. Han har god sikkerhet
på kalvingsevne døtre og har her en
avlsverdi på sterke 113. For mor 200
dager har han lav sikkerhet, og har her
en avlsverdi på svake 93.
Junior av Steinvik er god på kalving
og produksjon og middels på moregen
skaper. Avlsverdiene er såpass gode,
og i forhold til andre okser av litt yngre
årganger, mye sikrere. Junior er nær å
kunne kalles en allroundokse. Han kan
også brukes på kviger og dekker der et
krav i avlsplanen som andre eliteokser
ikke kan dekke. Oksen tas ut som
eliteokse for 2021.
Okser som er vurdert
for andre gang:

Klaudius P av Utgårdstrøen

Junior av Steinvik

72176 Junior av Steinvik:
Junior er en sønn etter franske Armoric.
Morfar er ET-oksen Olav Engelbrektsson
etter Eleazar. Junior er en FF-okse født
i 2014 og det er først i år oksen har fått
en totalindeks og morindeks. Avlsverdi
ene for fødsler og produksjon har høy
sikkerhet. Det har også avlsverdien på
kalvingsevne døtre, mens avlsverdien
for mor 200 dager har lav sikkerhet.
Junior kommer ut med en sterk fød
selsindeks på 111. Han har 112 for fød
selsforløp kvige og 107 for fødselsforløp
ku. Junior gir lave fødselsvekter og har
en avlsverdi på vekt 0 dager på 92.
Junior er også god på produksjon
med en indeks på 110. Han er bra på
tilvekst og spesielt slaktevekt der han
har en avlsverdi på 111. For slakte
klasse har han en avlsverdi på 107 og
for fett 103.

72196 Klaudius P av Utgårdstrøen:
Klaudius er en heterozygot kollet sønn
etter den tyske oksen Claudius PP.
Morfar er gardsoksen Victor av Helgum
etter franske Louxor.
Klaudius kommer ut med en fødsels
indeks på greie 101. Han har 98 i avls
verdi for fødselsforløp kvige og 108
for ku. I avlsverdi 0 dager har han 99,
en fin og jevn avlsverdirekke på fødsel
rundt gjennomsnittet.
På produksjon har også Klaudius
jevne og fine avlsverdier. Her ligger han
på avlsverdier på mellom 101 og 108
på alle egenskaper. For de egenskaper
som betyr mest har han henholdsvis
107 på slaktevekt og 108 på slakte
klasse. Klaudius har fått en produk
sjonsindeks på sterke 109.
På moregenskaper har Klaudius
noe lavere sikkerhet på avlsverdiene
med to stjerner på kalvingsevne døtre
og en avlsverdi på hele 139. For mor
200 dager har han en stjerne og en
avlsverdi på 96. Dette gir han en mor
indeks på 108.

Klaudius har fått en totalindeks
på gode 111.
Klaudius er en jevn okse uten
direkte svakheter og kan trygt kalles
en allroundokse. Han er den beste
kolla avkomsgranskede oksen for rasen
vi har å velge i, og en klar eliteokse
kandidat. Han har også mye bedre
sikkerhet på sine avlsverdier enn okser
fra L-årgangen. Klaudius er et førstevalg
med avkom inn til Staur.
Oksen tas ut som eliteokse for 2021.
72197 King Kong av Hovde:
FF oksen King Kong er en sønn etter
embryooksen High-Five av Eide som
er en sønn etter Ideal. Morfar er franske
Tango.
King Kong kommer ut med en
fødselsindeks på 105, en produksjonsin
deks på 92 og en morindeks på 92, og
med lavere sikkerhet på sistnevnte egen
skap. Dette gir en totalindeks på 92.
Med en totalindeks på under 100 er
han ikke aktuell som eliteokse.
Oksen er ikke aktuell som eliteokse
for 2021.
72198 Karamell av Utgårdstrøen:
FF oksen Karamell er en sønn etter
Chaumeil, og morfar er gardsoksen
Birk av Værne Kloster etter Soprano.
Karamell kommer ut med en fødsels
indeks på 105, en produksjonsindeks på
97 og en morindeks på svake 77, med
lavere sikkerhet på sistnevnte egenskap.
Dette gir en totalindeks på 91.
Med en totalindeks på under 100
er han ikke aktuell som eliteokse.
Oksen er ikke aktuell som eliteokse
for 2021.
72199 Kilroy P av Nørstegård:
Kilroy er sønn av den norske semin
oksen Hilberg P ET av Hvam. Morfar er
franske Palace. Kilroy kommer ut med
en veldig dårlig fødselsindeks på 52.
For produksjon har han 102 og mor
indeksen er på 105 med noe lav sikker
het. Dette gir Kilroy en totalindeks på 89
og er for svak til å brukes videre.
Oksen er ikke aktuell som eliteokse
for 2021.

Okser som vurderes
for første gang:
72215 Laban av Schjøll:
Laban er en FF-okse som er sønn etter
franske Tricot. Tricot er en okse som
har 108 i totalindeks i Norge og 115 i
morindeks. Morfar er franske Patocle,
en sønn etter Dauphin.
Laban kommer ut med en total
indeks på hele 114. Men det må
understrekes at morindeksen er svært
usikker da han ikke har døtre som har
avvente kalver ennå. Denne er derfor
i stor grad basert på slektningers
prestasjoner.
Laban har en fødselsindeks på svake
93. Han har 94 i fødselsforløp kvige og
95 for ku. I avlsverdi 0 dager har han
pene 99.
Laban er meget god på produksjon
og særlig på tilvekstegenskaper der han
blant annet har hele 114 på slaktetil
vekst. På slakteklasse har han en avls
verdi på 102. Laban kommer ut med en
produksjonsindeks på hele 118.
Avlsverdiene for moregenskaper er
svært usikre og han har fått en morin
deks på 97. Han har 105 i kalvingsevne
døtre og 98 for mor 200 dager.
Laban av Schjøll ser ut til å kunne bli
en svært god okse, men vi mener at
hans avlsverdier på moregenskaper må
bli sikrere, og han bør få døtre i produk
sjon før vi begynner å fronte han som
eliteokse. Vi ønsker å bruke okser med
større sikkerhet på tallene framfor Laban,
og heller vente på moregenskapene
basert på døtre før vi bruker han.
Oksen anbefales ikke tatt som eliteokse for 2021.
72216 Lex Luthor PP av Søstuen:
Lex Luthor er en homozygot kollet okse
etter tyske CN Rex. Morfar er gards
oksen Egon av Schjøll etter Remix.
Kolletheten på morsida kommer etter
oppkryssing fra Hereford.
Lex Luthor har ikke totalindeks og
ikke morindeks, da han ikke har nok
døtre eller halvsøstre med avvente
og veide kalver enda (ref. regler for
publisering av moregenskapsavlsverdier
for utenlandske seminokser og deres
avkom).
Oksen har god sikkerhet både på
fødsel og produksjon.

Lex Luthor har fått en fødselsindeks
på sterke 116. Han har 112 i fødsels
forløp kvige og 117 i fødselsforløp ku.
Han gir veldig lave fødselsvekter og
har en avlsverdi 0 dager på 82. For
produksjon er han overraskende god til
å gi så lette kalvinger og har en produk
sjonsindeks på hele 117. Han har hele
115 på slaktevekt, 116 på slakteklasse
og i tillegg 114 på fett. Dette er meget
gode tall!
Moregenskapene har han ikke tall for
i det hele tatt.
Vi vil si at Lex Luthor er en «curve
bender» i forhold til å kombinere lette
kalvinger med god produksjon. Vi ser
i tillegg at han gjør det meget bra på
slakteresultater også i kukontrollen
brukt på NRF. Han er ikke av de aller
beste på kalving, men likevel bedre
enn gjennomsnittet for rasen, brukt
i krysningsavl. Han er meget god på
både slaktetilvekst og slakteklasse. I
tillegg gir han bare kolla avkom. I for
hold til avlsplanen for rasen mangler vi
en kolla lettkalver. Etter vår mening kan
Lex Luthor gå inn som bruksokse både
som kvigebedekker og produksjons
okse anbefalt i krysning og på mjølke
bruket. Doselageret er på over 5000
doser, så det er ingen fare for å tømme
noe lager. Det er også salgsfremmende
for rasen å anbefale en homozygot
kollet okse som lettkalver og produk
sjonsokse.
Oksen tas opp som bruksokse for
produksjon og lette kalvinger for
2021.
72217 Lars Rocko av Holann:
Lars Rocko er en FF-okse etter den
norske eliteoksen Farmann av Dovre.
Morfar er seminoksen Bjarne av Schjøll
og mormors far er franske Remix.
Lars Rocko kommer ut med en total
indeks på 108, men har lav sikkerhet
på sin morindeks, siden han er såpass
ung at han ikke har døtre som har kalva
og avvent kalver ennå.
Oksen får en fødselsindeks på sterke
111. For fødselsforløp kvige har han
111, og for ku 108. Han gir lavere
fødselsvekter enn gjennomsnittet og
har en avlsverdi 0 dager på 96.
Lars Rocko har en produksjons
indeks på 105. Han er meget bra på
tilvekst 200 og 365 dager, men noe
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Eliteokseuttak Limousin 2021
svakere på slaktevekt med en avlsverdi her
på 97. For slakteklasse og fettgruppe har han
henholdsvis 104 og 108 i avlsverdi.
Han har en morindeks på akkurat 100 med
lav sikkerhet. Han har 106 på kalvingsevne
døtre, og 101 i mor 200 dager, men dette er
basert på slektningers prestasjoner.
Lars Rocko av Holann har svært lovende
resultater, men for lav sikkerhet på moregen
skapene. Det er andre FF-okser med større
sikkerhet på sine avlsverdier som ligger bedre
an enn Lars Rocko. Vi venter med oksen til
sikkerheten blir større, før vi løfter opp oksen
som eliteokse.
Oksen er ikke aktuell som eliteokse for 2021.
72218 Luguber av Hovde:
Luguber er en FF-okse etter danske Engkjaer
Get It og morfar er Franske Tango. Han har
samme mor som 72197 King Kong av Hovde.
Luguber har ikke totalindeks enda, men har
fått en produksjonsindeks på sterke 111 og en
fødselsindeks på svake 64. Han er særdeles
trøblete på fødselsforløp både på kvige og ku.
Oksen er ikke aktuell som eliteokse for 2021.
72219 Lars Vegas P av Hovde:
Lars Vegas er en heterozygot kol
let okse etter britiske Greensons
Howlett. Morfar er den eldre norske
eliteoksen Dentaus av Dovre.
Lars Vegas har ikke fått total
indeks ennå og ikke morindeks.
Han har fått sterke 109 i
fødselsindeks med sterke 123 i
fødselsforløp kvige og lave 80 for
fødselsforløp ku. I avlsverdi 0 dager
har han 100 akkurat. Det trekker
en god del ned at han er såpass
svak brukt på ku, men samlet
fødselsindeks 109 er bra.
For produksjon har han fått en
indeks på 107. Han er meget bra
på tilvekstegenskapene og har en
avlsverdi på 106 på slaktevekt. Han
er noe svakere på slakteklasse og
fett med henholdsvis 98 og 93 i
avlsverdi.
Vi har andre kolla okser av rasen
som er minst like bra på produk
sjon, og i og med at oksen ikke
har morindeks og totalindeks, kan
han ikke innstilles som eliteokse på
dette tidspunktet. Oksen er ikke
aktuell som eliteokse for 2021.
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forts.

Sammendrag.
Okse kategori

Seminnr.

Navn

Eliteokse 2021

72150

Integrê P av Hvam

Eliteokse 2021

72195

Kaptein av Viersdalen

Eliteokse 2021

72153

Indigo av Viersdalen

Eliteokse 2021

72176

Junior av Steinvik

Eliteokse 2021

72196

Klaudius P av Utgårdstrøen

Bruksokse 2021

72216

Lex Luthor PP av Søstuen

Eliteokseuttaket gir tre eliteokser av Full French og to kolla elite
okser. I tillegg en bruksokse både på lette kalvinger og for produk
sjon som er homozygot kolla. Dermed mener vi at alle avlsplanens
punkter og krav skal være dekket. Bruksoksen Lex Luthor av
Søstuen har ikke totalindeks, og kan dermed ifølge avlsplanen
ikke være eliteokse.

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

Lager pølser i norgestoppen
52 store kjøttforedlingsprodusenter stilte i årets NM
i kjøttprodukter. Hanne Munkvold i lille Oppdalsmat
hevdet seg i toppen.
Av Morgan Frelsøy
– Jeg trodde nesten det var en fleip.
For det er de største som er med, og
det var på lykke og fromme at vi sendte
inn. Vi tenkte at vi må starte et sted
med det vi har, for jeg er jo kry av det
vi har og vil gjerne vise det fram.
– Vi snakker om en sølvmedalje i kategorien Snadder røkt og produktet du
har kalt, «Grov limousin». Hva er det?
– Det er den ultimate pølsa som vi skal
ha på middagsbordet nå. Den kommer
i sesong og passer veldig godt til ribbe
og kjøttkaker og den typen mat.
– Ei litt tykkere pølse?
– Ja, det er det. Mange kjøttforedlings
bedrifter bruker kjøtthakke når de
produserer pølser, jeg bruker kvern
og blander. Det gir en grovere tekstur
med høy kjøttandel.
– Og limousinkjøttet er kortreist?
– Absolutt; det kommer fra Megarden
oppi Drivdalen. Vi har et kjempegodt
samarbeid, og jeg bruker gjerne så
mye jeg kan fra lokale produsenter.
– Du er butikkslakter og gjør dette lokalt
her bak ferskvaredisken på kjøkkenet
ditt på Smak & Behag. Det blir mye
manuelt arbeid?

– Ja, det er akkurat det det blir. Dette
er håndverk fra a til å. Jeg har pølse
stapper og alt jeg trenger for å produ
sere, men det er mye håndarbeid. Jeg
har et eget rom som er pølsemakeri.
– Hvorfor tror du pølsa di kom så
høyt opp?
– Den er god, da! Det er egentlig lite
hemmeligheter, for jeg bruker så lite
tilsetningstoffer som mulig, men foku
serer på smak, tekstur og bruker andre
krydder enn hva som er vanlig.
– Ikke bare fikk du sølv for Grov
limousin, men det ble en bronse for
noe du kaller «Arrogant». Du virker ikke
særlig arrogant, så hvordan kom dere
på navnet?
– Jeg har hatt god hjelp til å finne på
navn fra Oppdal smak av fjell.
– Kan du si litt om denne pepperrotpølsa?
– Det er ei crunchy pølse der jeg bruker
hele gule og svarte pepperkorn, så når
du møter på dem popper det litt i mun
nen og gir en særegen smak. Dessuten
har jeg litt revet pepperrot i den, så
smaksbildet blir spennende og noe
annet enn mange kanskje er vant til.

– Er dette ei pølse for koking eller
steking?
– For steking; jeg foretrekker å steke
begge pølsetypene.
– Hva betyr det for deg som håndverker
i kjøttfaget å få en sånn anerkjennelse?
– Det betyr mye. Det er dette som er
den store interessen min. At jeg klarer
å hevde meg litt, setter jeg veldig stor
pris på. Men det ligger mye arbeid bak.
– Har du noen nye produkter på
beddingen?
– Ja, jeg har det. Skal ha produksjon
nå, og da tror jeg det blir noen spen
nende nyheter.

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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Embryoveterinær Tjerand Lunde til venstre.

Skylling og innlegg
av embryo
Skylling av norske kyr og kviger er aktuelt i flere buskaper i Norge nå
på grunn av strengere Koorimp-krav og vanskeligheter med å få tak i u
 tenlandske
embryo i forbindelse med Covid-19-restriksjoner.
Av Thor Johan Skaget, veterinær og Limousinbonde
Jeg vil i første omgang gi en oversikt
over prosessen med skylling og inn
legg.
Ved skylling og innlegg er det viktig
at dyrene er rolige og er oppstallet på
en god måte. Dette kan en gjøre i fang
hekk eller i en behandlings-boks.
Donor:
Doner er dyret som skal skylles. Dette
vil være det antatt beste dyret i buska
pen som en ønsker mer enn et avkom
i året. I snitt kan en forventa cirka
6 – 8 brukbare embryo per skylling.
For å oppnå flere embryo per skylling,
blir dyrene behandlet med hormoner.
Skylling av embryo skjer sju dager
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etter inseminasjon. Etter skylling kan
gode, ferske embryo overføres til syn
kroniserte resipienter. Alternativt kan
embryo fryses og brukes på et annet
tidspunkt.

blokkert. Deretter skyller en hornet
med væske slik at embryo som ligger
i hornet kommer ut med væsken.
Væsken blir deretter filtrert, slik at
embryoene ligger igjen i filteret.

Resipient:
Resipient er «rugemor» som embryo blir
lagt inn i. Den må være på dag sju etter
brunst slik at resipienten og embryoet
er på samme utviklingsstadiet.

Laboratoriearbeid:
Etter skyllingen leter en opp embryo
i mikroskop. Embryo blir sjekket om
de er befruktet, kvalitet på skallet,
utviklingsstadiet etc. Deretter blir bare
embryo av god kvalitet tatt med videre
i prosessen. Dersom en ikke skal legge
inn embryo samme dag, blir de frosset
ned i strå lik inseminasjons-strå, og
oppbevart på nitrogen på samme
måte som sæd.

Skylling av embryo:
Skyllingen foregår ved at en fører en
slange inn i et horn i livmora. Ved bruk
av en ballong på slangen blir den delen
av livmorhornet nærmest eggstokken

Innlegg:
Ved innlegg er det viktig å ha gode
notater på siste brunst og/eller blod på
resipient. Alle resipienter må være på
riktig dag i brunstsyklusen. Embryo er
7 dager gamle, og da må innlegget skje
7 dager etter den dagen kua ville blitt
inseminert, eller 5 dager etter eventuell
blødning. Aktuelle resipienter blir der
etter undersøkt på eggstokker. Det er
viktig å legge embryo inn så langt oppe
i hornet som mulig. Innleggelse skal
skje på samme side som resipienten
har et gult legeme. Det vil si den egg
stokken der det har vært eggløsning.
Embryoet legges inn med en inse
minator. Ved inseminasjon med sæd
deponeres sæden rett innenfor bør
halsen, mens embryoet plasseres langt
oppe i hornet.
Normalt vil en kunne oppnå 50 – 60 %
drektighet på gode embryo og gode
resipienter.
Avlsfremgang med embryo
Embryoinnlegg er en spennende form
for avl. Man kan kjøpe embryo med

ønsket ny genetikk fra utlandet, eller
skylle dyr fra egen besetning. Har man
en høyindeks-ku som for eksempel er
meget sterk på moregenskaper, er det
begrenset hvor mange avkom hun kan
bidra med i produksjonen. Det kan da
være en smart strategi og skylle denne
kua for embryo. Embryoene legges inn
på dyr i besetningen som ikke produ
serer like gode livdyr genetisk sett.
Potensialet i embryoproduksjon
ligger i at man får en langt høyere
reproduksjonskapasitet enn ved normal
produksjon, fordi man får mange flere
avkom fra høyindeksdyr per genera
sjon.
Hvordan kan embryo-skylling
brukes i Norge på Norsk
Limousin?
En måte å gjennomføre et slikt spen
nende prosjekt i Norge, er ved å bruke
lokale ressurser. Modellen er ganske
enkel og ressursbesparende. Skyllingen
av embryo kan skje hos de interes
serte bøndene med superdyr. Bønder,
embryo-kjøper, lokale veterinærer og

embryo-firma som for eksempel TLVet
skal inngå en avtale på forhånd. Det er
mange positive sider ved denne model
len bl.a. redusert smittepress, mindre
stress for dyrene, lavere økonomiske
utgifter for de involverte, spesielt til
bønder mm.
En slik modell er undertegnede
kjent med og har brukt selv ved kjøp
av embryo fra utlandet (Frankrike og
Danmark).
Et vanlig antall er å tegne en kontrakt
på 5 embryo til en fastsatt pris. Kjøper
kan selv bestemme hvilken okse som
skal brukes før skyllingen.
Norsk limousin forening har drevet
flere embryo-prosjekter med import
av embryo fra Frankrike.
Nå er tiden inne for å se på mulig
hetene for å kjøre innenlandske
embryo-prosjekter på Norsk L
 imousin.
Her er et tema for åpen diskusjon
– hvilke tanker har dere bak en slik
potensiell mulighet?

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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Intervju med veterinær Tjerand Lunde

Norges mest erfarne
embryoinnlegger
Veterinær Tjerand Lunde
er norgesledende innen
embryoskylling og innlegg
på storfe i Norge og har
holdt på med dette siden
1999. Han er i privat regi
den eneste som har skyllet
kyr i større omfang. Han
har også nylig produsert
embryo på hest og fått
drektigheter.

Av Thor Johan Skaget
Tjerand Lunde

Han har tilhold i Haugesund og Tysvær,
og holder nå på å sette opp en ny lab
for embryo på storfe og hest i Tysvær.
Hva anser du som viktig for å
lykkes med embryo på storfe?
– Det er viktig at dyrene er i riktig hold
og kondisjon før man setter i gang
med et embryoprosjekt. De må ha vist
brunst og er friske. Normalt bør en ha
notert brunst og blødning to ganger
på dyrene som skal være med. Det er
viktig at dyrene er i normalt stigende
hold. Dyrene bør ikke være for feite! Det
er også viktig å være oppmerksom på
vitaminer og mineralstatus på dyrene.
Ved riktig foring og stell med dyrene kan
embryo-innlegg og skylling gjøres hele
året.
Hvilke kunder er det som
ringer deg?
– Det er de mest avlsinteresserte
bønder som ønsker å forbedre avls
materialet i sin besetning eller ønsker
å begynne med en ny rase. Dette kan
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gjøres med skylling i egen besetning,
eller ved import av embryo.
– Jeg har også eksportert en del
embryo for Holstein-bønder på Jæren,
skyllet for Viking Genetics og TYR
(Islands-prosjektet).
Kan du fortelle om Islands-
prosjektet og Angus-kyr i Norge
som ble skyllet og eksportert?
– Det kom i gang ved at Angus opp
drettere i Island ville importere nye
gener og de har strenge krav i forhold til
dyrehelse. Norge er i så måte fri for de
fleste smittsomme og overførbare syk
dommer sammenlignet med andre land
i Europa. Norge var det eneste landet
som oppfylte Island sine krav.
Det ble skyllet ca. 20 Anguskyr/kviger
og det ble produsert mer enn 60
embryo som ble eksportert fra TYR
til Island.
– Jeg var også i Island og skyllet
Angus embryo-kviger der. Det resulterte
i 46 embryo for de Islandske bøndene.

Skylling av Limousin i Norge.
Hva er dine tanker om det?
– Jeg tror at ved å skylle de beste
kvigene, men også kyr, kan få fram den
beste genetikken for å øke den fram
tidige avlen på Limousin i Norge.
GS-testing vil også øke sannsynlig
heten for å finne de beste kvigene for
skylling og produksjon av det beste
avlsmaterialet i Norge.
Med god planlegging og gode resi
pienter og donorer er det mulig å
oppnå gode resultater. Normalt vil en
da kunne oppnå 50 – 60 % drektigheter.
Norge er i særklasse når det gjelder
registrering av sykdommer, produk
sjon og vekt etc. sammenlignet med
mange andre land. Dette gir meget
god dokumentasjon på at genetikken
i Norge på Limousin er salgsvare med
tanke på eksport. Eksempelvis viser
eksport av sæd fra seminoksen Jovial
av Utgardstrøen til Frankrike hvor godt
genmateriale vi har i Norge på norsk
Limousin.
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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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Embryoveterinærene i Norge
Geno har knyttet til seg disse veterinærene som har kompetanse og erfaring med embryoinnlegg.
Disse kan dere spørre om de er interesserte å legge inn Limousinembryo på privat basis
Veterinærene og områdene er:
Område øst:

Område: Agder øst

Marianne Myhrer
Bosted:1914 Ytre Enebakk
Tlf: 416 40 815
Dekker område: Viken Sør og Oslo
Sveinung Madland
Bosted: 2500 Tynset
Tlf: 908 32 089
Dekker område: Nord-Østerdalen,
Folldal, Røros.
Bjørn Erik Østgård
Bosted: 2659 Dombås
Tlf: 960 14 614
Dekker område: Nord-Gudbrandsdalen
(sørover til og med Sør-Fron), Ottadalen
og Oppdal
Annie Haavemoen
Bosted: 2624 Lillehammer
Tlf: 411 23 670
Dekker område: Innlandet midt

Område: Agder Vest
Tjerand Lunde
Bosted: 5542 Karmsund
Tlf: 930 68 000
Dekker område: Haugalandet
Vidar Nedrebø
Bosted: 4330 Ålgård
Tlf: 416 42 502
Dekker område: Jæren nord og Ryfylke
Hallgrim Andersen
Bosted: 5912 Seim
Tlf: 563 51 050
Område: Vestland sør, opp
til Voss og sørover mot Osterøy
og Bergensregionen

Heidi Ramstad Brenna
Bosted: 3550 Gol
Tlf: 992 34 434
Dekker område: Hallingdal, Valdres

Torkjell Lunde Børsheim
Bosted: 5730 Ulvik
Tlf: 971 30 173

Mina Heggelund
Bosted: 2080 Eidsvoll
Tlf: 905 06 885
Dekker område: Innlandet sør

Thorbjørn Nes Hjelle
Bosted: 6770 Nordfjordeid
Tlf: 917 89 085
Dekker område: Nordfjord og Sunnfjord-
området samt nordover til og med Ørsta
og Volda.

Charlotte Langklep
Bosted: 3176 Undrumsdal
Tlf: 915 76 910
Dekker område: Vestfold, Viken Nord
(Buskerud), Grenland
Are Krogh/Gisle Bøye
Bosted: 2690 Skjåk/2642 Kvam
Tlf: 415 11 112/951 87 899
Dekker område: Midt Gudbrandsdal
Område sørvest
Olav Hovelsrud (starter uke 38)
Bosted: 3864 Rauland
Tlf: 948 01 516
Område: Telemark og indre Agder
Erik Ulven/Kari Anne Kløvstad
Bosted: 4950 Risør
Mobil: 909 37 524/908 79 884
Vakttelefon: 37 15 23 21
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Jan Olav Berget
Bosted: 4550 Farsund
Tlf: 410 12 309
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Område: Voss og omegn

Jan Loopstra
Bosted: 6893 Vik i Sogn
Tlf: 976 68 918
Dekker område: Sogn og Sunnfjord

Renate Kristiansen Visnes
Bosted: 6493 Lyngstad
Tlf: 974 34 609
Dekker område: Nordmøre og Romsdal
Johan Haugen
Bosted: 7200 Kyrksæterøra
Tlf: 957 97 679
Dekker område: Trøndelag sørvest
Øyvind Vada
Bosted: 7291 Støren
Tlf: 993 75 807
Dekker område: Trøndelag sør
Ole Johan Jørstad
Bosted: 7670 Inderøy
Tlf: 414 19 109
Dekker område: Innherred, nordover
til og med Steinkjer og sørvestover
mot Fosen
Tore Grøtting
Bosted: 7170 Åfjord
Tlf: 902 07 640
Dekker område: Fosen
Ole Christian Kjenstad
Bosted: 7970 Kolvereid
Tlf: 916 65 238
Dekker område: Trøndelag nordvest
Thor Johan Skaget
Bosted: 7760 Snåsa
Tlf: 957 69 440
Dekker område: Trøndelag Nord fra
Steinkjer og nordover.
Område nord

Marte Breden
Bosted: 5580 Ølen
Tlf: 974 14 650
Dekker område: Vindafjord og Ryfylke

Erling Mossige
Bosted: 8540 Ballangen
Tlf: 924 14 248
Dekker område: Indre Ofoten, nordover til
Balsfjord, Nordland vestover til Sortland
og Lofoten samt sørover til Saltfjellet

Albertine Louise Namork
Bosted: 4365 Nærbø
Tlf: 413 28 338
Dekker område: Jæren Sør

Siri Flaat
Bosted: 8804 Sandnessjøen
Tlf: 970 35 195
Dekker område: Helgeland

Område midt
Marie Rathe
Bosted: 7224 Melhus
Tlf: 909 35 505
Dekker område:Trondheim og omegn

Amalie Moen Juul
Bosted: 8200 Fauske
Tlf: 906 60 739
Dekker område: Salten
Tore Simensen
Bosted: 9518 Alta
Tlf: 975 36 316
Dekker område: Finnmark og Nord-Troms

Den Norske bonden er vårt
FØRSTEVALG !

- vi trenger mer trygg og sikker matproduksjon
- vi trenger bedre beredskap
- vi trenger kompetansen til Verdens viktigste yrke

Vi heier på Norske Bønder !

APF Touch
for båsfjøs

EasyBedding
for strøing av halm, spon etc.

FeedBelt
for en/tosidig utfôring, inntil 100m

K2 EasyFeed
for automatisk utôring

K2 kombikutter
kutting og riving av fôr. Det beste utvalget

TR Conveyor 600/1000mm
for transport. max 10/18 meter

TKS har utviklet og produsert løsninger for Norske bønder i 90 år.
Vi har det største og bredeste utvalget av løsninger innen grovfôr
og kraftfôrhåndtering.
- Manuell styring eller automatikk?
- Båsfjøs eller løsdrift?
- Stasjonær. hjulgående eller skinnegående?
- Med eller uten kraftfôrtildeling?
- Rundballer, silo eller blokk?
- For melkekyr, ammekyr, sau, geit eller hest?
- Fôring, strøing, transport eller håndtering?

Vi p
ro
alt duser
er
excl. i No
Kuh
n Fe r ge
ed
!
Mixe

r

Sammen finner vi den løsningen som passer deg og din situasjon best!
I-mek

Kompetanse
Løsninger
Produkter

Montering
Service
Optimalisering

www.felleskjopet.no
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Løsningen når
råmelka uteblir

Nyhet!

Nå kommer Pluss Råmelkserstatning for bruk til
nyfødte kalver, lam og kje når det ikke er tilgang
på råmelk. Den kan også brukes som tillegg ved
lite eller dårlig råmelkskvalitet.
Produktet er fremstilt av tørket
råmelk fra ku, fra første utmelking,
og inneholder livsnødvendige
antistoffer (IgG) i riktig mengde
for dyra.

LES MER HER

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no/pluss

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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Nytt fra LUN
LIMOUSIN UNIK NORGE

Av Aud Vedal Sandnes

Arne Hatløy –
ny mann på post i LUN
I en årrekke har det vært en
«tradisjon» i Limousin Unik at stil
lingen som daglig leder har vært be
satt av en person som er den del av
 tablerte limousinmiljøet i Norge.
det e
Dette har på mange måter vært nød
vendig og veldig praktisk med tanke
på oppbyggingen av LUN. På den
andre siden har dette gjort det van
skelig for oss å få en fot innafor
i salgsmiljøet/kjøttbransjen.
Mann med kontakter
De senere år har det vært tøffe tak
i kjøttbransjen og konkurransen om
hylleplass har vært stor. Salget av
stykningsdeler har gått ned, også
for kalv, og derfor ble det viktig å
tenke nytt når det skulle ansettes ny
daglig leder. En av de viktigste egen
skapene ny daglig leder måtte inneha
var kontakter i bransjen. Styret tok
derfor kontakt med Arne Hatløy,
en helt ukjent mann for de fleste i
Limousinmiljøet, og fikk ham til å ta
over stillingen. I den forbindelse har
Limousin-Nytt vært i kontakt med
Arne for å få et innblikk i hvem han
er og hva han driver med.
Karriere i mat
Arne bor sammen med sin familie
i Stavanger der han har bygget seg
opp innen mat og servering. Arne tok
fagbrev som kokk i 1991 og startet
sin karriere som kokk ved forskjellige
restauranter i Norge og Belgia. I hele
sin karriere har han jobbet for og
med mat. Han har blant annet vært

faglærer, drevet kantine, vært daglig
leder på Forus Storcash og fagkon
sulent i Bama Storkjøkken Stavanger.
I 2007 startet han bedriften Matsafari
der han organiserer events, team
building og turer for næringslivet
i Stavanger. Han tar også på seg
ulike konsulentoppdrag innenfor
HORECA. I tillegg til Matsafari er han
medeier i bedriften Dekket Bord.
Der driver de med utleie av dekketøy
til store og små arrangement.
– Rett og slett kult
Limousin-Nytt er nysgjerrig på hvilke
tanker du har gjort deg angående
Lun nå som du har drevet det i snart
1 år?
–  Jeg synes det rett og slett er
ganske kult å få være med på dette.
Dere er en gjeng dedikerte bønder
som er genuint opptatt av god dy
revelferd og produksjon av kvalitets
kjøtt. Fra gammelt av er vi vant til at
alt er så mye bedre i utlandet, men
dere bønder har vist oss at det er fullt
mulig å produsere samme utsøkte
kvalitet her til lands. Selv om dette
året har vært en berg og dalbane
på grunn av coronaen har mot
tagelsen i markedet vært formidabel
og tilbakemeldingene jeg har fått fra
restaurantbransjen har vært veldig
gode, de er godt fornøyde med kvali
teten på produktene dere produserer.
Dere er jo som tidligere nevnt godt
i gang med salget i Kristiansand.
Hva kommer til å bli hovedprioritet
i 2021?

–  Vi skal fortsette med det tryk
ket vi har i Kristiansand og forhå
pentligvis utvide til å omfatte Oslo
også. Salget av kalvekjøtt har økt
mye i 2020, og vi skal selvfølgelig
jobbe for å øke det videre fremover.
Samarbeidet vi har med Lerøy er
veldig positivt. I tillegg til dette vil vi
fortsette å jobbe for å få den be
rømte limousinburgeren tilbake på
markedet. Vi har ting på gang når det
gjelder burgeren, og det kan se ut for
at Coop vil ta den tilbake i sitt sorti
ment igjen, sier Arne Hatløy.
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Hildurs Urterarium
Litt utenom allfarvei og med historisk sus finner vi Hildurs Urterarium, en restaurant
med urter og rarieteter i skjønn forening med god mat og lun stemning.
Aud Vedal Sandnes
Hildurs Urterarium ligger på Tilrem,
cirka åtte kilometer nord for Brønnøy
sund. Denne perlen ligger i sentrum av
det som før riksdagen var et av Helge
lands mektigste høvdingedømmer. På
denne sagnomsuste plassen er det
levninger etter de politiske og religiøse
aktiviteter som utspant seg på heden
dommens tid.
Urterariet er en familierestaurant som
har drevet med urter og mat i over
30 år. Dagens eiere, Ronny og Aina,
er tredje generasjons drivere og de
har tatt godt vare på og videreutvik
let restaurantens tradisjoner. Her på
Hildurs Urterarium får du servert alt fra
enkle lunsjer til sju retters meny. Og hvis
du skulle gå med gifteplaner, kan de
fikse det også. Bryllupsseremonien kan
holdes i gårdens bibelske hage som er
omkranset av en fantastisk urtehage
med over 200 forskjellige urter.
Ronny er dagens kjøkkensjef på
Hildurs. Han tolererer ingen snarveier
eller lettvinte løsninger. Alt som brukes
på kjøkkenet er laget fra bunnen av og
med stor kjærlighet til faget. Aina og
Ronny ønsker at et måltid hos dem skal
være en totalopplevelse der alle sanse
tas i bruk.
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Hildurs satser i stor grad på bruk av
lokale og egenproduserte råvarer. De
har urter i hagen, poteten kjøper de fra
naboen og gulrot får de kjøpt på den
lokale Reko-ringen. Fiskemottaket i
Brønnøysund leverer fersk fisk, kokken
er jeger og tilfører alt vilt restauranten
bruker, og når de skal ha Limousin-kalv
blir den levert av Eide eller Flatmo
L
 imousin.
For Ronny er det viktig å bruke hele
slaktet. Alle deler av dyret blir brukt i
en eller annen form. Han mener det er
viktig å utforske og prøve seg frem på
kjøkkenet, det er den beste måten å
finne frem til nye og spennende smaker.
Selv om biffer og fileter er favoritten hos
de fleste når de skal kokkelere i helgen,
anbefaler Ronny oss å prøve ut noen
av de utradisjonelle stykningsdelene
på kalven. I dag er det mange hobby
kokker som har sous-vide hjemme.
Ronny anbefaler de som har dette om
å prøve ut høyryggen. Høyrygg er den
mest smakfulle og fettmarmorerte delen
på kalven. Du kan med fordel steke
den litt i panna med timian og hvitløk
fedd før du vakuumerer og legger den
i sous-viden. Høyryggen behøver alt fra
12 – 24 timer, avhenger av mørheten på
kjøttet. Bruk deretter kraften for å lage
en himmelsk saus.

Når vi spør Ronny om hvilke urter han
bruker mest til kalven er han klokkeklar.
Hvis han må velge ut en spesiell fra
urtehagen, er det uten tvil estragon.
Estragon i riktig dosert mengde er
det krydderet/urten som fremhever
og forsterker kalvesmaken aller mest.
Ønsker du å vite mere om Hildurs
Urterarium kan du sjekke ut hjemme
siden deres.
www.hildurs.no

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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Javardage av Utgårdstrøen går ut som eliteokse neste år, men
er far til 6 av 18 okser inne til denne vinterens test. foto geno/tyr

Hassiun er far til fire av årets kandidater blant annet Pandemius
av Dovre.
foto: marit nyhus

Testomgangen 2020/2021
Torsdag 19. november startet de siste av årets okser i test.
Det er dermed duket for noen spennende måneder på Staur,
fram til testen avsluttes førstehalvdel av april.
Av Erland Einbu Wigenstad

Okser i god form
TYR melder om at oksene generelt er
i god form, og at de vokser jevnt og
trutt. Oksene med best grovfôropptak
spiser nå mellom 5 – 6 FeM per dag,
mens de med svakest resultat nøyer
seg med 3 FeM. Teststasjonen har
god tilgang på tørr halm, så den milde
og våte høsten har ikke bydd på
utfordringer for klimaet i bingene.
Litt å strekke seg etter
Fredag 20.11. kom tredje mellom
regning fra Staur. Det er nå 11
limousinokser som har fått tall for til
vekst, grovforopptak og forutnytting.
I skrivende stund er gjennomsnittlig
tilvekst for oksene i overkant av 1400
gram per dag. Til sammenligning var
det ved endelig rangering i testom
gangen 2019/2020 en gjennomsnittlig
tilvekst på nesten 1550 gram per dag.
Ser vi på median er tallet 1414 gram
per dag i årets test, mens tallet var
1517 ved endelig rangering i fjor.

Årets okser har litt å strekke seg etter,
men det er altfor tidlig i testen til at
disse tallene gir et korrekt bilde. Det
må også presiseres at det enda er
sju okser det ikke har kommet tall på.
En jevn årgang på limousin?
Foreløpige tall viser at vi har en for
holdsvis jevn årgang hvis vi ser på
tilveksten. Ved endelig rangering i
fjorårets testomgang varierte tilveksten
fra litt over 1000 til 1850 gram per
dag. I årets test er det foreløpige sjiktet
mellom 1200 – 1650 gram per dag.
 ksene viser lovende tall for
Flere av o
grovforopptak og/eller forutnytting.
Det er verdt å merke seg at beste
grovfôropptaket i årets test er 4,4,
mens den beste forutnyttinga ligger
på 1,8. Til sammenligning var tallene
4,4 og 1,9 ved endelig rangering i fjor
årets omgang. Foreløpig er det med
andre ord et nokså likt spenn i grov
fôropptak og forutnytting som i fjorårets
test.

Mange grupper av halvsøsken
Litt spesielt i årets test er at vi har flere
individ med samme far og dermed flere
grupper av halvsøsken. Dersom testen
skulle utvikle seg like jevnt framover,
vil det knytte seg ekstra stor spenning
til kåringsresultatene framover våren.
Gruppene av halvsøsken vil også gi
et noe bedre tallgrunnlag for avlsverdi
beregning for enkelte av de prioriterte
oksefedrene i årets omgang.
Sammenligning av epler
og bananer?
Å sammenligne tall fra endelig range
ring i 2019/2020 og mellomregning
3 i 2020/2021 er kanskje som å sam
menligne epler og bananer? Det meste
i årets test er fortsatt uklart, men det
er interessant å gjøre et lite dykk i
tallmaterialet som ligger åpent. Og
det er vel nettopp slike dykk som gjør
både avlsarbeidet og testomgangen
spennende?
Kilde: Tyr.no

28

LimousinNytt

4|2020

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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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
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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

