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

• Kalvens tilvekstpotensiale 
 er stort fra 3-6 måneders alder

• Formel Kalv Intensiv gir energi 
 og protein for god tilvekst, 
 og fiber for stabil vom

  Visste du at:

Enkel 
fôring av 
kalv på 
beite
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Først må jeg takke for tilliten årsmøte 
har gitt meg og det nye styret i Norsk 
Limousin. Vi er inne i en merkelig tid. 
Økonomien for næringen vår har aldri 
vært dårligere, men samtidig har pro-
duktet vårt aldri vært mer etterspurt. 
Hvordan kunne vi som er best av alle 
i norsk landbruk på utnyttelse og bruk 
av norske ressurser, ende i bunnen 
av inntektsstatistikken? Hvor har det 
gått galt når de næringene som bruker 
mest importråvarer har høyest inntekt 
i jordbruket? Hvor mye bidrar svin- og 
fjørfenæringen med å holde det norske 
kulturlandskapet åpent? 

De 5 siste årene har utbetalingsprisen 
fra slakterien til storfekjøttbonden stått 
stille, samtidig som prisstigningen på 
alt vi må handle inn har økt og tilsvarer 
7,5 kr pr kg. Det siste året med korona 
har ført til at både svin- og kyllingpro-
dusentene har kunnet produsere mer 
til en høyere pris, og i snitt har dek-
ningsbidrag pr bruk økt med mellom 
200000 og 400000 kroner. Storfekjøtt-
produksjonen er for langsiktig til at vi 
har kunnet øke vår produksjon på et år, 
og noen slakterier har sett løsningen i 
å importere billig tysk storfekjøtt. Dette 
har ført til overskrifter i norske medier 
om tilbaketrekning av kjøttprodukter 
som ikke er egnet som menneskemat. 
Hvorfor klarer ikke bondens selskap 
Nortura å øke prisen på vårt produkt 
når butikkjedene går med milliarder i 
overskudd og skriker etter norsk kva-
litetskjøtt? Ødelegger Nortura sitt eget 
marked og gode rykte med å importere 
billig kjøtt de ikke har kontroll på, og 
som samtidig konkurrerer med vårt 
kvalitetsprodukt?

Med en dårlig økonomi i kjøttproduksjon 
er det ikke lett å rekruttere til ammeku-
produksjon, og det blir heller ikke noe 
bedre når Innovasjon Norge ikke har 
midler for de som ønsker å investere i en 
framtid for norsk matproduksjon. Det er 
stort investeringsbehov og mange som 
ønsker å bygge slik at det kan produ-
seres storfekjøtt i framtiden. Da er det 
skuffende at Innovasjon Norge ikke har 

Leder
av: kristian hovde // styreleder i norsk limousin

penger til å hjelpe noen av de 38 som 
har søkt om midler i Innlandet fylke.

Årets test på Staur er ferdig og uttaket 
er nå gjort. Takk til alle som har stilt kal-
ver tilgjengelig for felleskap, og gratulerer 
til de som har fått semin - og salgsokser. 
Det er ekstra morsomt å se at Magne 
Knapstad endelig lykkes, og får sin siste 
kalv på Staur inn i semin. Erland Wi-
genstad debuterte med okse på Staur 
i fjor, og i år går begge kandidatene til 
semin. I tillegg setter Pandemius av 
Dovre rekord på målt ryggmuskel med 
9,88 cm. Den siste seminoksen kom-
mer fra den gamle traveren Carl Richard 
Schjøll. Dessverre ble det ingen kollede 
okser som presterte godt nok for semin, 
men vi fikk 4 FF okser med relativt ube-
slektet genetikk i Norge. Norsk Limousin 
har gjennom snart 20 år hatt et stort 
fokus på forutnytting og ryggmuskel i 
avlen. Dette har ført til at limousin har 
blitt den optimale rasen i Norge for høyt 
dekningsbidrag i kjøttproduksjon med 
lavest forkostnad, høyest slakteutbytte 
og best utbetalingspris. Nå mangler 
det bare at Tyr og slakteriene også skal 
få øynene opp for limousin. Etter 20 år 
med avl på forutnyting og grovforopptak 
har Tyr fortsatt ikke funnet ut hvordan 
disse tallene kan brukes aktivt for å få 
fram den økonomiske gevinsten til disse 
egenskapene. Med høy kjøttprosent, 
slakteskrotter uten fett og høyt utbytte 
av stykningsdeler, har slakteriene en stor 
gevinst på limousinslakt som vi produ-
sentene må få bedre betalt for.

Med dagens situasjon er de neste må-
nedene avgjørende for om storfekjøtt-
produksjonen skal være en dugnad eller 
en næring. Det er nå eller aldri for veldig 
mange. Det er penger som betaler reg-
ningen våre, og når kontoen er tom er det 
ikke lett å få betalt. Jeg håper årets jord-
bruksforhandlinger fører til økt norsk mat-
produksjon, og ikke at enda flere gir opp.

Jeg ønsker ellers alle sammen lykke til 
med den viktigste tiden på året. Med 
inseminering og våronn er det nå grunn-
laget for neste år gjøres.

Er det nå eller aldri for Norsk storfekjøtt?
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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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Bryne Landbruksservice AS 
 
P.B 284-4349 Bryne 
Hålandsveien 31, 
4344 Bryne 
www.bls-as.no 
51 77 07 00 
post@bls-as.no 

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 mikronærings-

stoffer, formulert spesifikt for 
nyfødte- og unge kalver, for å 

støtte: 
• Immunsystemet 

• Tilvekst 

• Appetitt 
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v/Thor Johan Skaget

Ole Sivert Bomo, Snåsa, tilbyr salg av 
en App som kalles «Agroninja Beefie», 
som på enkelt vis kan estimere vekt på 
kjøttfe.

Dette gjøres via et kamera som settes 
på en mobiltelefon. Appen som kom-
muniserer med kameraet kan beregne 
dyrets vekt. 

I dag må man legge inn rase, alder og 
kjønn, men trolig så trenger man ikke 
legge inn disse dataene i den neste 
oppgraderingen som kommer i mai-
juni. Denne oppgraderingen vil ta alle 
raser, inklusiv NRF som den ikke gjør i 
dag. 

Man står ca 3-6 meter fra dyret hvor 
hele siden er dekket og leser så av en 
estimert verdi av vekten på dyret. Re-
gistreringen blir lagret i et regneark som 
kan brukes videre.

Undertegnende har selv erfart å teste 
denne appen og var meget fornøyd 
med veiinga vi gjorde. Vi kontrollerte 
dyrene ved å veie de på ei vekt først. 

Når vi traff på hold-vurderingen av 
oksene så var det bare noen få kilo i 
forskjell.

I en oppgradering som kommer i løpet 

av året så skal hold-vurderingen auto-
matiseres og da slipper man det.

Besøk hos Kristian Hovde
Ole Sivert Bomo var nylig hos vår styre-
leder Kristian Hovde, Brumunddal, og 
prøvde ut appen der. 

Kristian ble straks overbevist om at 
denne appen vil kunne revolusjonere 
kjøttfeavlen. Det er så viktig å kunne 
veie dyrene sine for å velge ut de beste 
dyra og ha kontroll på tilveksten.
Utstyret har veldig liten feilmargin. 
Hos Kristian fikk de en feilmargin på 
1,4 % da de veide 19 okser gjennom 
sorteringssystemet og etterpå målte 
dyra gjennom Beefie-appen! Den store 

fordelen med dette utstyret er at man 
trenger ikke å håndtere dyra i noen 
særlig stor grad. Det er både trygt og 
sikkert. Man kan til og med «veie» dyret 
ute på beitet.  

For å få sikre tall i storfekjøttkontrollen 
er det så viktig at vi storfeprodusenter 
veier dyra våre. Men dessverre er det 
ikke slik. Å øke antallet vektregistre-
ringer er meget viktig for fellesskapet, 
fordi tallgrunnlaget i storfekjøttkontrollen 
blir mer pålitelig. 

Tyr og Limousinforeningen har i flere år 
prøvd å få opp antallet veiinger gjen-
nom kampanjer og sponsing av utstyr 
til de som kjøper seg en vekt. Denne 

En revolusjon innen veiing av storfe

 foto ole sivert bomo

 foto ole sivert bomo foto ole sivert bomo
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En revolusjon innen veiing av storfe
appen kan gjøre terskelen lavere for 
bonden å faktisk gjennomføre veiing av 
dyra sine.

Det er spesielt 200-dagers vekten som 
er den aller viktigste. Det å kunne av-
venne en kalv med høy vekt sier mye 
om mordyret som du ønsker å ha med 
videre i avlsarbeidet/kjøttproduksjonen.
Dette er viktig både for den som driver 
med renrasa dyr og de som driver med 
krysninger. Avvenner du 70 kilo mer 
kalv så har du allerede tjent inn den år-
lige lisensen. 

Pris for øyeblikket er 5000 kr for innkjøp 
av appen, avstandsmåleren/kameraet, 
og lisensen. Årlig lisens kommer på ca 
2200 kr. Det kan kanskje bli en endring 
i pris etter oppgraderingen i mai/juni.

Så løp og kjøp og «vei» dyra dine!

ØKER VERDIEN AV GROVFÔR OG BEITE
Bolus med selen, jod, kobolt og kopper 

Kontakt:
post@vetmidtveit.no
+47 91350752 | vetmidtveit.no

animaxvet        animax_vetanimaxvet        

Be sure withBe sure with

Også 
tilgjengeleg 

utan
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Jovialsønner erobrer Europa
Jovial av Utgårdstrøen har to sønner i Frankrike. Begge Jovial-
sønnene er ferdig i fenotypetest, noe som kan sammenlignes 
med vår teststatsjon på Staur. Begge sønnene har scoret godt 
i fenotypetesten. 

I følge norgesvennen, Pierre Roy, har Ogenda PP gjort det så godt 
på testene at mange franske avlere har bedt om å få tilgang til 
semin fra oksen. Det er også blitt eksportert semin til Belgia, Italia 
og Spania. De er derfor svært spente på fortsettelsen.

Den andre sønnen, Norseman PO, fikk 100 etterkommere sist høst, 
og resultatene av denne testingen vil foreligge neste høst. Men 
ifølge Pierres vurdering tegner avkommene godt. 

Jovialsønnen, 
Ogenda PP, har 
allerede skaffet seg 
internasjonalt ry.
foto: evolution 
international
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v/Jan Otto Veiseth 

Det er kjent på folkemunne at jærbuene 
er driftige folk. Maiken og Andreas 
Aarsvold i Sandnes synes ikke å 
gjøre det utsagnet til skamme: 
Limousinbesetning, verpehøns, korn, 
gårdsbutikk og entreprenørfirma. Som 
limousinavlere er paret relativt nye.

-Vi startet med å kjøpe 20 renraset, 
bedekte limousinkyr i 2017 med opsjon 
på å kjøpe flere i 2018. I 2018 kjøpte vi 
da 20 nye renraset limousin fra samme 
avler, samt 5 krysninger fra en annen 

besetning, opplyser eierne av Aarsvold 
Limousin, og legger til at gården har 
vært drevet som melkebruk før i tiden. 
Siste melking der var i 1983.

-Grunnen til at vi ønsker å drive med 
limousin kyr, er at vi mener de er de 
fineste og kjekkeste dyra. Kjekk rase 
som uten tvil besitter de beste egen-
skapene, er paret enige om. 

Fra 55 til 110 mordyr
Besetningens størrelse nå er ca. 55 
mordyr med full framfôring. Målsatt 

størrelse er ca. 110 mordyr. Dyrene er 
anskaffet hos Bjørn Østebrød. - Det vi 
legger mest vekt på hos dyrene er godt 
lynne, gode bein og moregenskaper. 
Uten godt lynne er ikke dyret brukenes 
til noe selv om det skårer max på alt 
annet. Så her på gården legger vi uten 
tvil mest vekt på lynne.

Paret forteller at fjøset var nytt i 2018. 
Bygget da var på 22 x 55 m, og det  
skal utvides med 22 x 60 m for å kunne 
huse den planlagte økningen av beset-
ningen.

Maiken og Andreas 
Aarsvold har mål om 
110 limousinmødre

Bilde over den ene delen av gården til Aarsvold Limousin. Det er også andre bygninger på andre siden av veien. På bildet ses fjøs,hønsehus 
og maskinhus.  foto: maiken og andreas aarsvold
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-Vi produserer både kjøtt og selger 
livdyr. Dessuten har vi 7500 verpehø-
ner av rasen Dekalb som var levert av 
Andreas Salte. Vi leverer kjøtt og egg til 
Nortura. Vi samarbeider med Nortura 
Slakteri. Det er vi veldig fornøyde med, 
poengterer Maiken og Andreas.

Gården består av 248 da dyrket selveid 
mark. 70 dekar utmark og 237 dekar 
dyrket jord er leid. Av dette dyrker de 
omtrent 80 – 100 mål bygg.
Ellers driver vi entreprenørfirma 
Aarsvold as. 

Paret er gift og har 3 barn. Jente på 5 
og en gutt på 10 og en på 13 år. For å 
få løst alt arbeidet leier eierne avløser 
som er ansatt gjennom avløserlaget. 

Dette er ungdommer som er interessert 
i å arbeide på gård.

Egen gårdsbutikk
-Vi har også nylig startet opp en selv-
betjent gårdsbutikk. Her selger vi egen-
produserte egg fra frittgående høner og 
kjøtt som er avlet frem her på gården. 
Kjøttet vi selger, kommer fra dyr som 
aldri har fått penicillin. Vi samarbeider 
godt med Stian Espedal som foredler 
alt kjøttet for oss. Vi er stolte over vårt 
gode kjøtt, hamburgere og pølser. 
Stian Espedal er rådgiver for Nortura på 
småfe. Han er legendarisk, og fikk tildelt 
landbruket i Rogaland sin hederspris i 
2019. Han foredler kjøttet for oss gjen-
nom Gamletun Gård, sier Maiken og 
Andreas Aarsvold avslutningsvis.

Her viser Maiken, Sabrina, Johannes og Mathias stolt fram fjøset fra 2018.  foto: maiken og andreas aarsvold

Johannes(fremst) og Mathias bruker tid i 
kalvegjømmet. 
 foto: maiken og andreas aarsvold

Mathias sørger for preging i kalvegjømmet.
 foto: maiken og andreas aarsvold

Sabrina på 5 år tør å kose med kalvene.
 foto: maiken og andreas aarsvold

Aarsvold Limousin

Adresse: 
Killinglandveien 223, 4312 Sandnes.
Areal: 
248 da på bruket pluss leieareal
Produksjon:
Kjøtt, egg, korn og gårdsbutikk
Driver entreprenørfirma

FAKTA
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v/Jan Otto Veiseth

Fjellbygda Tynset har fått en ny stolthet. 
I tillegg til sparken på Torget i sentrum, 
har de fått en ny eksportør. Limousin-
bonden Bjørn Aasen har nokså nylig 
eksportert fem okser til Finland. Fra tid-
ligere kan Bjørn skilte med at det er blitt 
eksportert semin fra oksen Jovial av Ut-
gårdtrøen til blant andre limousinrasens 
hjemland Frankrike.

Det er ingen tilfeldighet at det finnes 
gener i dyra på gården Utgårdstrøen 
Limousin som gjør de interessante for 
avlere utenfor landegrensene. Som blant 
annet mangeårig medlem av avlsutval-
get i Norsk Limousin, har Bjørn hatt 
tilgang til den beste kompetansen på 
stell og avl - spesielt på limousin, og 
han har øyensynlig lyktes godt i å sette 
kunnskapen ut i praksis.

Gode tilbakemeldinger
Like før påske poppet det opp to mel-
dinger på fb-siden Limousinavlere. Den 
ferskeste fra Marika Pasto: «Takk Bjørn 
Aasen for en flott norsk okse. Bull nr. 
797 ankom i kveld et nytt hjem fra ka-
rantene i Finland». Før det, i midten av 
februar, la Arto Isomäki ut på samme 
side at «Vikinger har ankommet Fin-
land». Så mottok artikkelforfatteren mel-
ding om at den lokale karantenetiden 
var snart slutt og at alle testene var i 
skjønneste orden.

Nå om dagen er alle kjent med begre-
pet karantene. For oss på to bein er 
det nok at et testresultatet er ok før vi 
slipper ut av vår karantene. Men for 

disse oksene som dro til Finland, er det 
et helt batteri av tester som må være 
ok. Etter testing var oksene 30 dager 
i karantene før de forlot landet, og 
dernest 30 nye dager etter tester i det 
nye landet. Så det tar tid og innebærer 
betydelige kostnader.

Omfattende testing
Hos Bjørn måtte de 20 yngste kalvene, 
de 10 yngste kyrne og de fem eksport-
oksene testes. Spesifikasjonene fra 
Finland inneholdt krav om testing for 
paratuberkulose, BVD, mykoplasma bo-
vise salmonella og generelle parasitter. 
Animalia utarbeidet dokumentasjonen 
for helsestatusen i Norge og på gården. 
Den gode helsestatusen på storfe i 
Norge var årsak til at det finske Mattil-
synet stilte seg positive til importen fra 
Norge.

Den ferske begivenheten startet for et 
par-tre år siden da den finske limousin-
foreningen besøkte Utgårdstrøen. Det 
førte til at to finske avlere stod på tram-
men på Utgårdstrøen i fjor sommer, og 
bebudet at de ville vurdere kandidater 
til import til sine besetninger. Etter både 
vurderinger og rådslagninger startet 

arbeidet med å få godkjenninger hos 
finske myndigheter og testingen her i 
landet. Da det var bragt i orden, startet 
planleggingen av transport til svenske-
grensa og ny transportør fra svenske-
grensa til Finland. Resten er historie. Nå 
er altså oksene ute i sine nye besetnin-
ger i Finland.

En av oksene leies ut til ulike 
gårder. 
Johanna Jantunen er sekretær i Limou-
sin Breeders Association i Finland. Snart 
skal du få vite hvorfor hun endte opp 
med å kjøpe en okse fra Tynset. 
-Mine foreldre kjøpte våre første ti limou-
sinkviger fra Sverige i 1982. Min mor var 
en  av personene som  etablerte  den 
finske  Limousin Breeders Association. 
Vi brukte  A1 fra begynnelsen. I løpet 
av  de følgende årene kjøpte vi to kviger 
fra England, og nå og da noen okser fra 
Danmark - også embryoer fra Frankrike. 

Vi var en av de første storfegårdene 
som brukte embryoskylling. Estlands 
første limousiner var fra gården vår, og 
etter hvert som årene gikk, solgte vi mer 
storfe til oppdretterne i Estland. På tidlit 
90-tall solgte vi 11 drektige unge kyr til 

Utgårdstrøen Limousin 
eksporterte gener til Finland 

Oksen Excellence er leid ut til Ulf Kvikant. foto: johanna juntonen

Importoksene i karantene. foto: arto isomäki
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HURTIG
FRIGIVELSE

- Virkning etter 
50 minutter

SMARTRACE
BOLUS TILPASSET ALLE   

STØRRELSER

VERDENSLEDENDE
INNEN BOLUS
TEKNOLOGI

AGRIMIN
CARING FOR YOUR ANIMALS

LANG
VIRKNINGSTID

- Dokumentert virkning 
i 180 dager

MIKROMINERAL
BOLUS

- Tilpasset ulike
størrelser og behov

INNEHOLDER
SELEN, KOBOLT

JOD og *KOBBER
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Norge. Vår avlsorganisasjon, Faba, tok 
seg av eksporten.

Til tross for at Johanna har gitt seg med 
gårdsdrifta, valgte hun altså å kjøpe en 
okse fra Utgårdstrøen Limousin. 

– Norske dyr og norsk avl er impone-
rende. Da vi besøkte Utgårdstrøen, ble 
vi imponert over Bjørns minne og kunn-
skap om dyra sine. Jeg visste at Arto 
ville importere noen okser, og at han al-
lerede hadde valgt ut dyr.Så jeg sendte 
ham en melding og spurte om det var 
noen okser tilgjengelig. Arto: «Ja, kan-
skje èn, hvem trenger?» Meg: «Jeg vet 
ikke, men jeg ønsker å kjøpe».

– Dette ble en «en gang i livet» - opp-
l-evelse. Jeg hadde kjøpt en okse for 
å leie den ut til noen. Nå bor Excel 
(Excellence) på en ny gård. Vertskapet 
kjøpte en limousinbesetning for 4 år 
siden, og har en god renraset limousin-
flokk (40 kyr). Neste år flytter oksen min 
til en annen gård. Excellence har mange 
gode kvaliteter, og jeg håper 
på gode avkom.

– Hvorfor gjør jeg dette? Jeg vet ikke... 
For å hjelpe nye oppdrettere i å skaffe 
nye blodslinjer på limousin; å gjøre 
noe for limousinavlen i vårt land - og 
kanskje så enkelt som: Limousin i mitt 
hjerte!

PS:
(For å unngå missforståelse: Jeg endret 
navnet Excel til Excellence. Nå har oksen 
fått kallenavn: Summerboy, Norman, 
Norski,  NorwegianBoy. Kjært barn  har 
mange navn)

Beskrivelse av genetikken 
i oksene:
Engy. 

Tidenes høyeste totalindeks (IVMAT) i 
Frankrike, med hele 136. En komplett 
okse med gode produksjonsegenskaper 
og fantastiske moregenskaper, som kal-
vingsevne og nr 1 for melk i døtre med 
indeks 125, i Iboval sitt indekssystem.

Cesario MN. 
Lite brukt i Norge. Avler muskelsatte og 
kompakte dyr, med mye melk og godt 
eksteriør. Gener fra Ozeus og Ideal 19.

Bavarardage 
Er en av Frankrikes største avlsmatado-
rer. Avler flott eksteriør, veldig sterk på 
produksjon, supersterk på fôreffektivitet 
og mye melk i døtrene. 

Ebene MN. 
Lite brukt i Norge. Avler meget muskel-
satte dyr. Mye melk i døtrene og godt 
eksteriør. Totalindeks på sterke 121.

Pacha MN. 
Lite brukt i Norge. Avler finlemmete dyr 
med god ramme. Nr. 2 i Ibovalsystemet 
for melkeevne i døtrene, med indeks på 
hele 119.

Kjøpers navn Oksenavn Okse nr Genstatus Far Morfar Mormorsfar

Arto Isomäki Engy av 
Utgårdstrøen

785 FF Engy Cesario MN Værne Kloster

Hiekkoin Tila, 
Häkkinen Pasi Ja 
Jonna

Ebene av 
Utgårdstrøen

796 FF Ebene MN Pacha MN Uskudar

Juha Ja
Marika Pasto

Engy av 
Utgårdstrøen

797 FF Engy Bavardage Uskudar

Metsä-Paavolan 
Tila, Johanna 
Jantunen

Excel av 
Utgårdstrøen

800 FF Excel RRE VS Usted Victor av Helgum

Arto Isomäki Excel av 
Utgårdstrøen

813 FF Excel RRE VS Uskudar Ludo av Gaustad

Finlandseksport i detaljer

Okse 785 foto: bjørn aasen Okse 796 foto: bjørn aasen

Okse 797 foto: bjørn aasen

Okse 800 foto: bjørn aasen

På grenseovergangen Vauldalen mellom 
Norge og Sverige ble oksene lastet om til 
en finsk transportør som tok de hele veien til 
Vasa via en fergestrekning. foto: bjørn aasen
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Lav takhøyde er ikke en begrensning for de som ønsker automatisk  
utfôring. Tyske Eder Feedstar er et unikt og fleksibelt system som kan 
monteres både på nye og eksisterende fôrbrett.

Som fylleklide til Eder Feedstar anbefaler vi BvL stasjonær fullfôrmikser 
og Serigstad Exact Feeder.

Automatisk utfôring også 
ved lave takhøyder

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

www.fjossystemer.no

Spør oss om 
finansiering!
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Avlsverdier:

Fødselsindeks 100

Tilvekst 106

Muskel 116

Skjelettramme 103

Beinbygning/finlemmet 101

Lynne 107

Samlet produksjonsindeks/ISEVR 115

Døtres melkeevne 125

Morsevne til å avvenne tunge kalver 128

Døtres kalvingsevne 109

Samlet Indeks/ IVMAT 136

Samlet indeks 136, er tidenes høysete indeks i Frankrike.

Usted. 
En lettkalver, som er sterk på produk-
sjon med avvennings/produksjonsindeks 
(ISEVR)på 125. Stasjonstestet med hele 
143 i muskel. Kombinert med mye melk 
i døtrene. 

Uskudar. 
Råsterk på produksjon med avvennings/
produksjonsindeks (ISEVR)på 121. 
Stasjonstestet med hele 142 i muskel. 
Kombinert med meget god kalvingsevne 
i døtrene. 

Engy med tidenes høyeste tota-
lindeks i Frankrike
Utgårdstrøen Limousin har fått flere 
avkom etter Ebene Mn, Excel og Engy. 
Flere av oksekalvene er solgt som avls-
dyr i Norge. - Jeg vil spesielt fremheve 
Engy, da han har en enestående avls- 

indeks i Frankrike, sier Bjørn Aasen til 
LimousinNytt.

– Vi importerte 10 semindoser av Engy 
for mange år siden. Da var han en ukjent 
ungokse; den gangen med usikre avl-
sverdier. Senere er det privat importert 
noen få doser til Norge av oksen. 
Vi har i raselagsregi importert 2-3 em-
bryoer, med Engy som far. Vi har senere 
forsøkt å importere semin etter Engy i 
raselagsregi, uten å lykkes. Nå er det 
dessverre tomt for semin etter han, 
framholder Bjørn.

Avlsverdier i den fra franske storfekjøtt-
kontrollen IBOVAL, for Engy. Han har 
fått 2.197 kalver som er registrert i kon-
trollen. Han har 342 registrerte døtre i 
produksjon.

Oksen Engy har tidenes høysete indeks i Frankrike.
 foto: evolution international

Excel RRE VS. 

En råsterk produksjonsokse med av-
vennings/produksjonsindeks (ISEVR)på 
123. Frankrikes beste lynneindeks på 
118 og meget godt eksteriør med bein 
og klauver i toppsjiktet. 

Okse 813 foto: bjørn aasen

v/Jan Otto Veiseth 

En av de oksene som har den meste 
forventingsfulle bakgrunnen, Engy av 
Utgårdstrøen, havnet hos Juha og 
Marika Pasto. De grunngir sitt kjøp slik: 
– Vi har fulgt Tyrs okseauksjoner, og vi 
har sett at det har vært noen interes-
sante norske okser til salgs. Vi ønsket 
nye blodlinjer til vår egen gård i Finland.
– Statusen for dyresykdommer i Norge 
er god, og Norge føltes som et trygt 
land å skaffe seg nye avlsokser fra.

Paret framholder videre at de hadde 
merket seg at Bjørn Aasen hadde noen 
utmerkede okser til salgs på auksjon. 

Marika Pasto og Juha Ja kjøpte 791 Engy av Utgårdstrøen

Engy av Utgårdstrøen 
ankommer sitt 

nye hjem i Finland.
foto: marika pasto

Han framstår som en langsiktig opp-
dretter, og hans kunnskap om storfe 
imponerte oss da vi besøkte gården. 
Han la ned en stor innsats for virkelig å 
bli kjent med oss.

Pasto bruker avlsokser i sin besetning, 
og legger vekt på gode egenskaper 
totalt sett. Gården har ren Limousin 
besetning på ca. 80 ammekuer. Det er 
vår eneste produksjon. De beste dyrene 
går inn i avlen vår. Resten slaktes.
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Et skråblikk på 
avlsarbeidet i Finland
v/Jan Otto Veiseth 

Min avlsidé har vært å bruke 
Full French
– Jeg har drevet avl i ca 30 år nå. Vi, 
Finland Limousinbreeders Association, 
besøkte Norge høsten 2019. Vi besøkte 
mange gode storfegårder da. Norske 
oppdrettere har brukt andre avlslinjer 
enn oss. Det var interessant å se at dy-
rene var av så høy kvalitet, hevder Arto 
Isomäki til LimousinNytt. 
– Jeg har tatt inn gårdsokser flere gan-
ger fra Danmark og Sverige etter 1995. 
Danske okser har i det siste vært for 
store for nordiske forhold. Grunnen er 
at danskene liker å avle fram okser av 
«showtypen. 

– Min avlsidé har vært å bruke Full 
French A1-okser og deres sønner. 
Dauphin, Highlander, Gwenole, Roesti, 
Ulys og Bavardage utgjør i hovedsak 
farslinjene til mine kuer. Som du kan se, 
har jeg alltid valgt egenskaper som gir 
sterke dyr. Franske indekser for melk 

(ALait) og døtres kalvingsevne (AVel) 
er egenskaper som jeg setter stor pris 
på, for ikke å glemme lette kalvinger og 
de fine beinene til Limousin. Fokus på 
A1 okser har ført til at dyrenes lynne er 
godt. Sønnene til oksene Excel og Engy 
som jeg kjøpte fra Bjørn Aasen, oppfyl-
ler denne kombinasjonen veldig bra.

– Jeg foretrekker å kjøpe okser i ste-
det for semin eller embryoer. Jeg får 
stabile morlinjer når jeg bruker okser 
som jeg vet har gode gener – noe jeg 
mener man ikke har i samme grad ved 
inseminasjon. Noen ganger bruker 
jeg inseminasjon for å sammenligne 
egenskaper. Jeg produserer avlsokser 
til andre krysningsbesetninger. Jeg har 
langsiktige oksekjøpere som ønsker ho-
mogene dyr. To av mine største kjøpere 
har besetninger på ca. 1.000 ammekyr. 
De bruker et konsept som ligner på 
LimFlex.

– Slakteriet som jeg bruker, Atria Co 
Cooperative, er størst på storfekjøtt i 
Finland. De har et opplegg for å videre-

formidle kalver fra disse store ammeku-
gårdene som jeg selger avlsokser til, til 
en tredje gård for framfôring.

– Jeg har hatt limousinkyr i 30 år. Jeg 
begynte med 16 kviger. Nå har vi vel 70 
mordyr og rundt 100 ungdyr. Jeg selger 
til både slakterier og for avl.

– Tankeprosessen med å få dyr fra 
Norge varte i omtrent to år. Å undersøke 
deres helsetilstand og planlegging for 
transport tok tid.  Det siste var ikke lett - 
og slettes ikke på grunn av Covid-19. Vi 
fant en egnet gruppe som var stor nok 
hos Bjørn Aasen; derfor valgte vi gården 
hans. Plasseringen av gården påvirket 
også vår beslutning - ruten fra Tynset til 
Umeå og fergeturen fra Umeå til Vasa 
var ganske enkel og lett tilgjengelig. 
Etter det hadde vi bare en to timers 
kjøretur fra Vasa til gården min i Ähtäri 
som var valgt som karantenestedet, 
sier en godt fornøyd Arto Isomäki til 
LimousinNytt.

bilde: arto isomäki

Min avlsidé har vært å bruke FF. - Et intervju med Arto Isomaki:
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v/Jan Otto Veiseth

I kjendisblader dukker det opp artikler om «Hvor ble de av..?», 
der de forteller hvordan tidligere kjendiser har det i dag. 
Norsk Limousin har opp gjennom tidene også hatt celebrite-
ter i sine seminokser. 

Det er viktig ha fokus på de seminoksene som har preget 
norsk limousinavl mest de senere årene. Dette er okser som 
har, eller har hatt status som Eliteokser. Dette betyr at deres 
døtre er avkomsgransket, og at oksen har fått avlsverdier på 
både egne avkom og døtrenes avkom (fødsel, produksjon og 
moregenskaper).

Her i LimousinNytt starer vi en serie der vi undersøker hvor-
dan oksenes liv og virke er i dag. Denne gangen tar vi for oss 
oksen Javardage av Utgårdstrøen. 

Dagens eier:  Anders Myhre Velo
Navn: Javardage av Utgårdstrøen
Totalt: 776 kalver
Født: 22.12.13
Når godkjent for semin: 2015
Når kjøpt fra: Bjørn Aasen/Halsteingård
Når solgt til: Reider Vestad jr 080520

Helsestatus: Bra
Bein og klauver: Veldig god
Klauvskjært: Aldri

Lynne: Godt
Beskrivelse av oksens eksteriør: Bra

Javardage av Utgårdstrøen har vært produktiv, og har over 700 
avkom. foto: geno

Hvor ble de av? 

Brukt på antall kuer: 106 avkom
Bedekningsstatus: Ingen tomme
Brukt på antall kviger: Ca. 20
Bedekningsstatus: Ingen tomme

Besetningens status:
Renraset Limousin: Ja
Krysningsbesetning, hvilke raser:

Status avkom:
Antall:
Fødselsvekter: Ikke veid, ok
Fødselsvansker: Ingen
Tilvekst: Over middels
Kjøttfylde/slakteklasse: KAU: kvige: R+/Okse: U
Fettprosent slakt: KAU: Kvige: 3/Okse: 2

Avkom brukt til:
Slakt: Alt utenom 10 kviger
Livdyr: 10 kviger i egen besetning

Hvor mange hundyr etter 
oksen i besetningen: 10
Hundyrenes melkeevne: God
Hodyrenes kalvingsevne: Meget god
Hundyrenes fertilitet: Bra, ikke brukt semin

72226 Gimli
Endelig er hanndyrspermen etter 72226 Gimli tilgjengelig 
for bestilling på nett hos Tyr/Geno. Her ligger alt til rette for 
avkom som gir høyt dekningsbidrag. 

God fôrutnytting, høy slaktetilvekst og mye muskler er det 
som gir penger på konto. Med 103 i fødselsindeks bør 
Gimli også gi greie kalvinger brukt på ku.

foto: crealim. kilde: geno.no 
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Kobling til Storfekjøttkontrollen 

Forventa kalvingstidspunkt 

Naturlig bedekning 

 

Les mer på: www.susort-limousin.no eller Facebook @susortlimousin
Kontakt: post@susort-limousin.no 

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)
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Tekst: Marie Bakås

Fra dagens 29 kalvinger i året, er pla-
nen å øke besetninga på Velo Øvre til 
godt og vel 40 dyr. Men Hans Anders 
Velo har det ikke travelt; han bygger 
stein på stein, slik han har gjort det 
siden han startet på null med sine seks 
første limousindyr i 2010. De første åra 
var den gamle potetkjelleren kufjøs, 
deretter ble deler av låven ombygd til 
tallefjøs. Så, etter å ha slutta med slak-
tegris i 2018, kunne Velo i 2019 bygge 
om grisefjøset til standsmessig, toeta-
sjes kufjøs. Ikke lenge etter investerte 
han i SenseHub.

Mer inseminering for 
økt avlspotensial 
– Jeg ønsker å bygge opp flokken med 
flest mulig egne dyr. Jeg har så klart 
kjøpt inn enkeltdyr, men jeg foretrekker 
å avle opp dyr født på egen gård, fordi 
de blir mye mer tillitsfulle overfor meg 
enn de innkjøpte, forteller Hans Anders 
Velo På sikt er målet en avlsbesetning, 
kanskje med salgskandidater til Staur. 
Derfor ønsker Velo også å inseminere 
flest mulig av dyra, for å få økt avlspo-
tensialet i flokken. 

Nyttig supplement
Når flest mulig dyr skal insemineres, er 
det en aldri så liten utfordring at Velo 
(etter eget sigende) ikke er noen ek-
spert på å avdekke brunst. 

– Jeg er ikke av typen som ønsker å 
bo i fjøset; jeg har annet å gjøre enn å 
gå og lyse i bakenden på ei ku. Du skal 
være ganske dreven, og i hvert fall mer 
dreven enn meg, for å være god på å 
se brunst, og ikke minst vite hvilken 
brunstfase kua er i.

Hans Anders Velo fant derfor ut at 
han trengte et verktøy som avdekker 
brunst, og som varsler om optimalt in-

semineringstidspunkt. Med kvigene og 
ungdyra plassert i andreetasjen i fjøset, 
innså Velo også at han hadde bruk 
for et ekstra «øye» på disse ettersom 
mye av tida brukes nede i førsteetasje 
sammen med ammekyrne. Når Velo i 
tillegg har deltidsjobb utafor gården, sto 
det etter hvert klart for ham at et sys-
tem for overvåking var helt nødvendig. 
Etter en del reserach falt valget på akti-
vitetsmåleren SenseHub. 

God kontroll
Høsten 2019 kjøpte Velo i første om-
gang 10 cSense halstranspondere, før 
det ganske raskt ble 13 transpondere 
til.

Erfaringsdeling: 
SenseHub aktivitetsmåling 
Mens han steg for steg bygger opp Limousinbesetninga si, får Jevnaker-bonden 
Hans Anders Velo svært nyttig drahjelp av aktivitetsmåleren SenseHub.  

– Jeg så fort at SenseHub gir meg 
god kontroll over besetninga, ikke 
minst kombinert med et godt kamera 
i fjøset. På den måten vet jeg at alt er 
som det skal med dyra mine, også når 
jeg er på jobb eller borte hjemmefra av 
andre grunner. Er tida for inseminering 
inne, kan jeg over telefon fortelle 
inseminøren hvor den aktuelle kua 
står. Dette er både lettvint og trygt, 
samtidig som det gir meg større 
frihet.

Høyere treffprosent 
Hos Velo er kalvinga delt i høst- og vår-
kalving. Den første sesongen Velo inse-
minerte, ble 9 av 14 dyr drektige etter 

Transponderen på Limousin-kyrne til Hans Anders Velo registrerer aktivitet og drøvtygging. 
Disse dataene går videre til en controller montert i fjøset, som omdanner informasjonen til 
rapporter og grafer som Velo leser av på mobil eller pc.  foto: hans anders velo
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SenseHub varsler tidlig 
dersom denne kua eller andre 
individer opplever mistrivsel, 
stress eller helseproblemer.
 foto: hans anders velo

inseminering. Forbedret treffprosent 
takker han SenseHub for.

– Jeg prøver å få til en runde med 
brunst og inseminering, før jeg slipper 
til oksen. Jeg har ingen plan om å kvitte 
meg med oksen, men som sagt er det 
helt nødvendig å inseminere for å øke 
avlspotensialet.

Varsler også mistrivsel
For Hans Anders Velo var brunstover-
våking hovedmotivasjonen for å in-
vestere i aktivitetsmåling. Etter å ha 
tatt SenseHub i bruk, ser han at også 
systemets helsefunksjon er til god 
nytte.

– Jeg har heldigvis ikke fått noen rene 
sykdomsvarsler, men SenseHub varsler 
også dersom dyret mistrives på en eller 
annen måte. Hvis individer stenges ut 
av flokken, ikke får spise i fred eller på 
annet vis er utsatte fordi de er langt 
nede på rangstigen, gir SenseHub meg 
beskjed om at jeg bør følge med litt ek-
stra på disse.

Vil gjerne bruke SenseHub 
til enda mer
Bonden på Velo Øvre er av typen som 
er glad i å utforske ny teknologi som 

kan forenkle måten han driver gården 
på. Terskelen for å komme i gang med 
aktivitetsmåling var derfor ikke høy. 
Nå som han er kommet godt i gang 
med SenseHub, setter han stor pris 
på at systemet kontinuerlig forbedres 
og utvides med nyttige funksjoner, 
som kobling mot Storfekjøttkontrollen 
og oversikt over forventa kalvingstids-
punkt.

I andreetasjen i fjøset har Hans Anders Velo 
kvige- og ungdyravdeling. Selv om han 
bruker noe mindre tid i denne avdelinga enn 
i ammekuavdelinga i etasjen under, har Velo 
svært god kontroll på brunst- og helsesta-
tusen ved hjelp av SenseHub.
 foto: hans anders velo

– Jeg skulle faktisk ønske at vi kunne 
registert enda flere operasjoner direkte 
via SenseHub, for det er en stor fordel 
at verktøyet er mobilbasert og dermed 
hendig å bruke mens du er i fjøset, av-
runder Hans Anders Velo.
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len sjå om det går å seie noko fornuftig 
om graset dei gjev dyra sine.

Ingebrigt driv med mjølkeproduksjon 
og ammeku på Dovre. Med intensiv 
drift på innmark for hausting av vinterfôr 
og beite i utmark, driv han eit typisk 
husdyrbruk som ein finn mange stader. 
Graset dekker ei høgdrektig ammeku 
sitt behov for kalk og fosfor, men det er 
for lite magnesium i dette graset. Det er 
vidare altfor mykje kalium. Kombinasjo-
nen av lite magnesium og mykje kalium 
er svært uheldig for kyr rundt kalving 
då det hemmar evna til å hente kalk frå 
skjellettet.   Natrium og klor ser eg ikkje 
så nøye på då desse blir dekt greitt opp 
av saltstein – som alle bør gje dyra sine 
både ute og inne. 

Glen Johansson har 30 ammekyr i 
Sandnessjøen på Helgeland. Grovfôret 
er balansert med alle makromineralar 

v/Veterinær Inge Midtveit, 
www.vetmidtveit.no

 
Drøvtyggarane et einsformig og vil der-
for få mangel dersom fôret over tid ikkje 
tilfører det dei treng. Mangel kan likevel 
vera så mangt – alt frå det ubetydelege 
som korkje du eller dyra merkar, til det 
som gjev sjukdom, dårleg produksjon 
eller død. 

Dersom du mistenkjer at dyra i buska-
pen manglar noko, så må du starte med 
å finne ut kva som ligg på fôrbrettet. 
Utan grovfôranalyser vil du famle i blinde. 
Grovfôret er felles for alle dyra i buska-
pen og manglar eller ubalanse i fôret vil 
påverke alle. Dessutan er grovfôranaly-
ser rimelege og eit godt grunnlag for å 
planlegge fôringa. Grovfôr er den største 
variable kostnaden for ein ammekupro-
dusent og det er nødvendig å kjenne 
fôrverdien for å kunne budsjettere ein av 
dei største enkeltpostane i rekneskapet 
ditt. Vidare kan du kjøpe inn kraftfôr og 
tilskottsfôr som dyra treng og ikkje det 
du trur dyra treng. Grovfôranalysene 
gjer oss altså i stand til å ta beslutningar 
som er meir presise, slik at ein sikrar seg 
betre mot både unødvendige kostnader 
og mangeltilstand hjå dyra. 

Tre gardar – tre case 
Eg har fått grovfôranalyser frå tre bøn-
der med limousin og vil i denne artikke-

Mineralar i praksis 
– Del 1 av 2

og det er ikkje like mykje kalium som 
hjå Ingebrigt på Dovre, men likevel 
mykje meir enn det dyra treng. Høgt 
kaliumnivå reduserer utnyttinga av 
magnesium, slik at graset tilfører likevel 
for lite magnesium.  Natrium og klor ser 
eg ikkje så nøye på då desse blir dekt 
greitt opp av saltstein – som alle gjev 
dyra sine.

Reidar Vestad driv gard i Lom og har 
60 kalvingar i året. Grovfôret han har 
tatt analyse av har veldig godt med kalk 
og elles nok av både fosfor og magne-
sium. Det er heller ikkje så veldig mykje 
kalium som på mange husdyrbruk, men 
likevel så mykje at det nedset utnyttinga 
av magnesium. Fôr med ein god del 
kalium og samstundes mykje kalk, fører 
til at kyrne ikkje så lett mobiliserer kalk 
ved kalving. Natrium og klor ser eg ikkje 
så nøye på då desse blir dekt greitt opp 
av saltstein – som alle gjev dyra sine.
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Svak økonomi og skuldin-
gar om å vera klimaversting 
– ammekubonden er under 
press og det er nødvendig å 
optimalisere produksjonen 
for å sikre framtida. I den 
fyrste av to artiklar ser me 
nærmare på dei store mine-
ralane (kalk, fosfor, magnesi-
um, kalium, natrium og klor). 
Neste artikkel blir om spor-
emne – dei små mineralane. 
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Vi er her for deg. Som vi var der 
for faren din. Og faren hans 
før ham igjen.

Sunt bondevett
i generasjoner.

Generelt om makromineralar

Ved kalving treng kua brått mykje kalk til 
mjølkeproduksjon og dette må ho hente 
frå skjelettet. Ein fôrrasjon som har 
mykje kalk og kalium gjer at denne evna 
blir redusert. For lite magnesium gjer det 
enda verre, for magnesium er sentral i 
kuas omsetning av kalk.  Dersom kua 
ikkje klarer å hente ut nok kalk frå skje-
lettet vil nivået av kalk i blodet gå ned. 
Dersom det blir for lågt får kua mjølke-
feber. Men sjølv om kua berre har litt for 
lite kalk i blodet rundt kalving (subklinisk 
mjølkefeber), så aukar føremomsten 
av fødselsvanskar, børframfall, nedsett 
fôropptak og dårlegare fruktbarheit. Det 
er vist at om lag 1/3 kyr med børprolaps 
har for låge nivå av kalk i blodet. Limou-
sin er den rasen med høgast førekomst 
av børframfall med 4,22 % av kyrne (ref 
storfekjøttkontrollen). 

Med utgangspunkt i grovfôranalysene 
er det ingen av dei tre gardane som 
treng gje tilskott av kalk eller fosfor til 
kyr frå innsett til kalving. Det er tvert 
om ein fordel at ei høgdrektig ku får litt 
for lite kalk fram mot kalving, slik at ho 
skjerper evna til å hente kalk ut av skje-

lettet. Det er oppgjeve i litteraturen at 
kyrne fram mot kalving ikkje bør få meir 
enn totalt 30 gram per dag. Reidar Ve-
stad sitt fôr vil gje 65 g om ei ku et 10 
kg tørrstoff. Dersom ein i tillegg gjev mi-
neralblanding blir kalkmengdene langt 
over det kua har godt av. Etter kalving 
må kalkmengda i fôrrasjonen aukast, 
anten med kraftfôr eller mineralblan-
dingar. Ser me igjen på Reidar Vestad 
sitt grovfôr, så er det eit godt mjølkefôr 
med omsyn til kalk. 

Ekstra magnesium
Det bør gjevast ekstra magnesium på 
gardar med mykje kalium i fôret. All 
eng som er gjødsla med husdyrgjødsel 
har i praksis for mykje kalium til ei ku 
før kalving. Med mykje kalium reknar 
ein meir enn ca 18 g/kg tørrstoff (ts). 
Grunnen til at kalium er problematisk, 
er at det konkurrerer med magnesium 
om opptak i vomma og magnesium er 
som nemnt viktig for mobilisering av 
kalk frå skjelettet når mjølkeproduksjo-
nen startar. Ei ku bør fram mot kalving 
få ein fôrrasjon som har opp mot 0,4 
% magnesium. Tek me utgangspunkt 
i ei limousinku med fôropptak på 10 

Produksjonsmål

• Maks 5 % tomme kyr
• 365 dagars kalvingsintervall
• Mindre enn 15 % rekruttering 
• Kompakt kalving: 65% i løpet av  

3 veker, 95 % i løpet av seks veker 
• Under 3 % døde kalvar frå fødsel til 

avvenning
• 200 dagars vekt minst 50 % av 

vekta på kua ved avvenning

FAKTA
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kg tørrstoff, så bør ho få i seg totalt ca 
40 g magnesium per dag - inkludert 
det som er i graset. Det er ingen pro-
dukt på marknaden som kan tilføre så 
mykje magnesium utan samtidig gje 
for mykje kalk. Denne utfordringa har 
me presentert for Vilomix og Norgesfôr 
som no vurderer å auke innhaldet av 
magnesium og reduserer kalkinnhaldet i 
Vitamineral Ammeku.  Me meiner dette 
produktet vil bidra til at fleire amme-
kubønder får dyr i betre mineralbalanse 
og dermed lettare vil kunne koma nær-
mare produksjonsmåla. Uavhengig av 
dette bør alle som dyrkar grovfôr sjå 
over gjødslingspraksisen sin slik at uba-
lansen mellom dei store mineralane blir 
så liten som råd. 

Referanser: 
• Mineral Nutrition of Livestock, 4th 

edition,  N Suttle  
• Irish Veterinary Journal, Volume 59 

(12) :  April, 2006 

Takk til Norgesfôr Ottadalen mølle for 
grovfôranalyser
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Ammekuproduksjon 
– med utgangspunkt i lokale ressurser
Av Erlend Moberg

På Os, i nye Bjørnafjorden kommune, 
driv eg med ammekuproduksjon, i 
hovedsak rasen limousin. I år var det 
24 kyr som kalva. Eg har også nokre 
kryssingar med charolais og simmental. 
Eg satsar primært på vårkalving og der 
eg selger oksekalvane etter avvenning 
på høsten. Det er stor etterspørsel etter 
gode foringsdyr og her meiner eg det 
ligg eit stort potensiale framover.

Kalving om våren gir optimal utnytting 
av ressursane som beite gir. Nokre av 
dyra mine beiter heime på Os, men 

i 2013 bestemte eg meg også for å 
sende nokre kyr og kalvar på fjellbeite 
på Voss. Det har fungert veldig bra og 
eg har valgt å fortsette med dette fordi 
kalvane veks ekstra godt og held seg 
utruleg fine på fjellbeite. Eg har også 
nokre spælsauer i samme beiteområde 
og dette gjer det lettare med blant anna 
tilsyn.

Då eg overtok garden i 2010, hadde far 
min drive med rein mjølkeproduksjon i 
over 30 år. Eg hadde studert jordskifte 
på Ås og hadde også jobba to år i 
Oslo, før eg flytta heim til Os saman 
med kona mi, Gry Aletta Bjørlykke. Eg 

hadde også fått ei deltidsstilling som 
grunnerverver i Bergen, i tillegg til at vi 
skulle overta garden. Eg reiste rundt til 
andre bønder for å høyra om deira erfa-
ringer som kjøttfeprodusentar og nokre 
av dei som inspirerte meg til å starte 
med rasen limousin var Harald Sagstad 
i Alver kommune og Hans Ove Øvsthus 
og Magne Knapstad på Voss. 

Dyr med godt lynne, lettkalver og sam-
tidig gode på utnytting av beite er vilkår 
som eg setter høgt i min produksjon. 
For meg er det rasen limousin som 
lettast oppfyller desse vilkåra. I tillegg 
får ein dyr med god tilvekst, høg slakte-

Fjellbeite Kvassdalen, Voss.  foto: erlend moberg
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klasse og ikkje minst høg slakteprosent. 
Kryssingsdyra kan også oppfylle desse 
vilkåra, og då gjerne i kombinasjon med 
limousin som farrase. Eg meiner også 
at pregning av dyr er ein av dei vikti-
gaste faktorane for å lykkast i ammeku-
produksjon.

Kombinasjonen som konsulent og 
bonde krever blant anna ein god avløy-
sar og det har eg i far min. I tillegg har 
eg nokre flinke ungdommer som hjelper 
meg blangt anna i slåtten og i hektiske 
perioder. Når ein driv gard blir det 
sjølvsagt nok arbeid og mai og juni er 
månader som kan vere veldig intense. 
Som bonde kan ein ikkje planlegge alt 
som skal skje, fordi det er mange fakto-
rar som spelar inn. God planlegging av 
arbeidet er likevel ein vesentleg faktor 
for at kabalen med gardsdrift, konsu-
lentjobb og familieliv skal gå opp.

Situasjonen med covid-19 har vore dra-
matisk for mange, kanskje verst for dei 
som har jobbar innan reiseliv og ser-
vicenæringa. Situasjonen med stengte 
grenser understrekar likevel behovet 
for å styrka norsk matproduksjon. Eg 
håpar at økonomien i ammekuproduk-
sjon kan styrkast framover og at situ-
asjonen med etterspørsel etter norsk 
storfekjøt fører til auka pris til bonden. 
Då kunne ein kanskje sett ein auke i 
antal ammekuprodusenter i heile landet 
og særlig på vestlandet, der trenden 
dessverre har vore negativ. 

Eg sender stafettpinnen videre til 
Hans Ove Øvsthus som deler sine 
erfaringer frå drifta si. 

Fjellbeite Kvassdalen, Voss. 
foto: erlend moberg

I oktober 2019 flytta nokre av 
ammekyrne inn i «gamle løo», som 
blei ny med lausdrift. Denne løysinga 
har fungert veldig bra for både dyra 
og bonden. foto: erlend moberg

Fjellbeite Kvassdalen, Voss.  foto: erlend moberg
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Limousinens slakteegenskaper gir 
unike muligheter når det gjelder 
merpris på slakteskrotten. Høy slakt-
eklasse og god slakteprosent i tidlig 
alder kombinert med at kalvekjøttets 
finfibrede og lyse struktur vedvarer 
lenge, gir unike muligheter. Levering 
av slakt innenfor Limousin Unik sin 
varestrøm vil kunne øke resultatet for 
de fleste som driver med kjøttpro-
duksjon.

Hvorfor levere Kalv Unik istedenfor å 
fore oksene/kvigene fullt ut? Er det 
bedre økonomi i å levere en kalv som 
er i sin beste alder når det gjelder 
tilvekst, kontra å fore den fullt ut? Her 
er det mange faktorer som spiller inn 
for å finne ut hva som er best for hver 
enkelt bruker. 
• Har jeg god og gunstig oppstalling 

til å fore okser?
• Trenger jeg å bygge nytt for å fore 

opp oksene/kvigene?
• Kan jeg ha flere mordyr med tilhø-

rende kalvinger hvis jeg leverer til 
Kalv Unik?

• Forkostnader?
• Tilvekst i egen besetning?

God planlegging er essensielt
Per i dag er LUN-tillegget 13kr/kg 
pluss en eventuell bonus på hen-
holdsvis 2kr/kg hvis LUN/Fatland kla-
rer å øke salget av LUN produkter fra 
10% til 15% av dyreskrotten og 3kr/
kg hvis salget økes til 25%. For 2020 
ble det utbetalt en bonus på 2kr/kg, 
som totalt ga en merpris på 15kr/kg 

hos LUN. Hvordan det blir for 2021 
er det for tidlig å spå, men utsiktene 
er meget bra både med hensyn til 
nye produkter rettet mot Coop via 
Fatland og forhåpentlig gjenåpning 
av koronastengte hoteller og restau-
ranter.  Som grunnlag i videre bereg-
ninger vil vi derfor bruke LUN tillegg 
på 15kr/kg

Når det gjelder pris på slaktet er det 
derimot noen tillegg en kan gå glipp 
av dersom en velger å levere via 
LUN, det er som følger.
• Fatland kilo pluss 300 som per i 

dag er henholdsvis 1,5kr/kg hvis 
slaktet veier over 300kg

• Fatland kilo pluss 350 som per i 
dag er henholdsvis 2,0kr/kg hvis 
slaktet veier over 350kg

• Fatland kjøttfe avtale 3kr/kg

Puljetillegget kan også gi litt utslag 
fordi mange mener det er vanskeli-
gere å oppnå større puljer med LUN 
sin vektgrense på 290kg. Men med 
god planlegging bør ikke det gi mer 
en 1kr/kg i favør større slakt.  Noen 
punkter en bør tenke over når det 
gjelder å oppnå større puljer: 
• Planlegg utrangeringen av kuer slik 

at disse blir slaktet når en velger å 
sende kalveslakt.

• Konsentrert kalving.
• Oksekalver med over snittet god 

tilvekst (1650+ g/dag) kan vurde-
res levert som vanlig slakt sammen 
med de siste kalveslaktene av en 
gruppe. 

Ser en på disse punktene samlet gir 
det oss på en okse på over 350kg, 
6kr/kg i disfavør kalveslakt før vi 
legger til Kalv Unik tillegget på 15Kr/
kg.  Differansen blir da 15-6, dvs. 9kr 
ekstra per kg for Kalv Unik kjøtt mot 
vanlig slakt.  Med andre ord ett dyr 
som en velger å ikke slakte som Kalv 
Unik på 265kg, tillegges en ekstra 
kostnad på 265kr*9kr/kg = 2385kr 
som må tjenes inn i tillegg til alle 
andre kostnader. 

Bygningsmasse en viktig faktor
Som nevnt over er det også andre 
faktorer som må vurderes. Når det 
gjelder oppstalling må en både se 
på om dagens fjøsplass er egnet 
for oppforing av okser/kviger fullt ut 
samt om en eventuelt må bygge nytt 
fjøs til formålet. Dårlig, liten eller ikke 
gunstig oppstallingsplass er vanske-
lig å sette en pris/kostnad på, men 
det er uten tvil dårlig butikk. Oppstal-
les oksene f.eks i samme bygg som 
brunstige hunndyr, vil dette føre til 
mye riing og ajering som både går ut 
over tilvekst og øker risikoen for ska-
der. En bør ved slike tilfeller vurdere å 
levere Kalv Unik.

Vurderer man å bygge nytt for å fore 
oksene/kvigene fullt ut, kan en finne 
en konkret kostnad. Ulike fjøs gir ulik 
kost, men hvis en tar utgangspunkt 
i et fjøs til 50 okser/kviger vil det fort 
komme på minst 2 000 000kr for et 
nybygg. Tar en da utgangspunkt i at 
dette skal betales ned over 20år med 

Nytt fra LUN
LIMOUSIN UNIK NORGE Av Øystein Alm

Limousinrasens 
unike muligheter
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4% rente vil total kostnaden komme 
på 2 850 000kr, eller (2 850 000kr/
(20år*50dyr)) 2850kr/dyr.  Fores dy-
rene fra 260kg til 400kg, dvs. 140kg 
ekstra i dette fjøset vil det si en kost 
på ((2850kr/dyr/140kg) ca. 20kr/kg. 
Med andre ord vil et slik nybygg koste 
ca. 20kr/kg kjøtt produsert de 20 
neste årene.

Har man derimot plass til full opp-
foring, men likevel vurderer å levere 
kalvene til Kalv Unik har en kanskje 
mulighet til å øke besetningen med 
flere mordyr. Dekningsbidraget (DB) 
for disse ekstra mordyrene vil variere 
om en får tilskudd på dem eller ikke, 
men hvis vi tar utgangspunkt i at det 
økes fra 50 til 60 mordyr, dvs. dyr uten 
tilskudd utover beite/utmark og gene-
relt storfetilskudd, vil vi kanskje oppnå 
et DB på 14 000kr. Med 10 ekstra 
mordyr vil dette da gi et ekstra DB på 
(14 000kr * 10) 140 000kr. Deler en da 
dette alternative DB på utgangspunk-
tet som var full framforing av 50 dyr, 
får vi (140 000kr/50dyr) 2800kr/dyr. 
Eller hvis en ønsker å fordele det per 
kilo, som ved kostnaden ved å bygge 
nytt fjøs, blir det ((2800kr/dyr)/140kr) 
20kr/kg. Hvis økningen av mordyr er 
innenfor 40 mordyr vil en i tillegg få et 
tilskudd på vel 7000kr som øker DB 
dertil. 

Variable kostnader
Forkostnader varierer mye fra bruk 
til bruk og er derfor vanskelig å kon-
kretisere. Men tar en som et enkelt 
utgangspunkt at en okse utover 11 
måneder fores med 5kg kraftfor a 
3,5kr/kg og det går med ca. 1 rund-
ball a 450kr på 30 dyr/dag gir det 
en forkostnad på (5kg*3,5kr/kg + 
450kr/30 st) 32,5kr/dag. I tillegg bør 
en legge til noe ekstra i strø etc. Ek-
sakt hvor mye dette burde være vil 
variere etter fjøstype, men man kan for 
eksempel legge inn 5kr/dag. Det gir 
en samlet variabel kost på (32,5kr + 
5kr) 37,5kr/dag.

Varierende tilvekst
Tilvekst varierer mye både i egen be-
setning og mellom besetninger, noe 
som også er avgjørende for hvor lenge 

en bør fore oksene.  En limousinokse 
som legger på seg 1,6kg/dag med 
en kjøttprosent på 60, vil produsere 
0,96kg/dag på slaktekroken mens 
en limousinokse som legger på seg 
1,1kg/dag med en kjøttprosent på 
55 vil produsere 0,6kg/dag på slakte-
kroken.  Med utgangspunkt i en 
slaktepris på 80kr/kg vil dette da gi 
et spenn i slakteoppgjør per dag som 
varierer fra (0,6kg * 80kr) 48kr/dag til 
(0,96kg * 80kr) 76,8kr/dag. 

For en okse som har en slaktetilvekst 
på 0,6kg/dag gir det en DB på (48kr/
dag – 37,5kr/dag) 10,5kr/dag For 
en okse som har en slaktetilvekst på 
0,96kg/dag gir det en DB på (76,8kr/
dag – 37,5kr/dag) 39,3kr/dag. Snittet 
av dette gir et DB på 24,9kr/dag.

Beregninger basert 
på tallene over
En okse med slaktetilvekst på 0.6kg/
dag med et DB på 10,5kr/dag må 
fores (2385kr/10,5kr/dag) 227 dager 
dvs. til 18md alder for å oppnå 
samme DB som det ville vært å slakte 
kalven på 265kg ved 11 md alder. Det 
samme vil gjelde for de fleste kviger 
fordi tilveksten deres sjelden er høyere 
enn 0.6-0,7kg/dag.

Hvis en tar utgangspunkt i en god 
snittokse med slaktetilvekstvekst 

0,78kg/dag med et DB på 24,9kr/dag, 
må denne fores i (2385kr/24,9kr/dag) 
96 dager, det vil si frem til ca. 14md 
alder før en kan oppnå positivt DB. 
De beste oksene er gode som både 
Kalv Unik og okse. Har en kun okser 
med slaktetilvekst rundt 1kg/dag, noe 
de færreste har, vil vi ikke påstå at det 
er bedre å levere disse som Kalv Unik.  
Men for de fleste, som har et spenn i 
slaktetilveksten fra 0,6kg/dag til 1,0kg/
dag, vil en kombinasjon gi et positivt 
DB.  Dvs. de kalvene som har den 
beste slaktetilvekst, rundt 1kg/dag, 
kan en velge å fore en tre-fire md ek-
stra og levere de samtidig som en le-
verer de kalvene med dårligst tilvekst. 
En vil da både utnytte vekstpotensialet 
i de beste, og samtidig oppnå puljetil-
legg ved levering til Kalv Unik. 

Som en konklusjon vil vi derfor påstå 
at det å levere Kalv Unik er et meget 
godt alternativ. Lønnsomheten er som 
dere ser bedre i de aller fleste tilfeller 
enn å fore dyrene fult.  Hvis en i til-
legg kan frigjøre plass til noen ekstra 
mordyr vil dette gi det beste DB for 
bruket. 

foto: marit nyhus
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400 g ytrefilet av Limousin Kalv Unik
1 ts salt
1 ts pepper
2 ss nøytral olje
1 bunt vårløk
1 ts sesamfrø

SPICY PONZUSAUS 
1 ss finhakket ingefær
1 ss finhakket rød chili
1 finhakket fedd hvitløk
1 dl soyasaus
1 ss ris eddik
1 ts sesamolje
1 ss flytende honning 
½ lime

Start med ponzusaus: Finhakk ingefær, 
rød chili og hvitløk og legg det i en liten 
bolle.

Bland sammen soyasaus, riseddik, se-
samolje,  flytende honning og saft fra ½ 
lime, og bland sammen med resten. La 
sausen stå kjølig så  smakene får satt 
seg i en halvtimes tid.

Tørk av ytrefileten og krydre med rikelig 
salt og pepper.

Varm nøytral olje i en stekepanne. Når 
stekepannen er skikkelig varm, legger 
du i ytrefileten. Stek i 30 sekunder på 
hver side. La kjøttet hvile på kjøl minst 
en time før du skjærer det i så tynne 
skiver du klarer.  Kutt vårløk i tynne 
skiver og dryss over kjøttet. Topp til 
slutt med spicy ponzusaus og et dryss 
sesamfrø.

LUNs  LUNs  
HJØRNEHJØRNE
Av Aud Vedal Sandnes

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.

Tataki på y trefilet av kalv

4 porsjoner |                    ? time🕞

kilde: brosjyre, lun
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Felleskjøpet tilbyr 
Orla Hansen innredning 
for kjøttfe

Liggebåsskiller
• Fritthengende • God bevegelse for dyr
• Tilpasset alle liggeunderlag • God velferd

Skillegitter
• Markedets bredeste sortiment • Danskprodusert • Dekker alle dyregrupper 
• Lett å tilpasse • Rikt tilbehør • Markedets kraftigste

Fanggitter for kjøttfe
• Markedets bredeste sortiment 
• Danskprodusert • Dekker alle dyregrupper 
• Lett å tilpasse • Enkelt justerbar halsåpning

Sikkerhetsfanggitter
• Sikker håndtering • For kjøttfe • Robust
• Trinnløs justerbar åpning

Kontakt 
din lokale 
selger for 
mer info

FK - Tyr 184x260 mm - Orla Hansen.indd   1FK - Tyr 184x260 mm - Orla Hansen.indd   1 25.01.2021   09:0225.01.2021   09:02
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Fire okser tas ut til semin, alle FF. Når 
det gjelder reserveokse til semin er 
det fortsatt knyttet spenning til om 
den aktuelle kandidaten blir friskmeldt. 
Kolla-oksene falt igjennom i år, hvorfor 
kan du lese mer om lenger ned i saken. 
Der kan du også lese mer om årets te-
stomgang og de kandidatene som ikke 
nådde opp, Men først, vinnerlista:
• 31873 Pandemius av Dovre (Hassuin) 

Rangtall: 117
• 31877 Pontus av Veiseteigen  

(Histone) Rangtall: 112
• 31870 Pelle av Schjøll (Hassuin) 

Rangtall: 105
• 31866 Pontus av Dovre (Isle ET av 

Øiestad) Rangtall: 104

31873 Pandemius av Dovre 
etter 72242 Hassiun: 
Kongen av ryggmuskel
72242 Hassuin er en FF-okse fra 
Frankrike født i 2012. Der er han i første 
rekke en produksjonsokse som gir god 
tilvekst og middels muskelfylde på av-
kommene. Han gir meget lette fødsler 
i sitt hjemland og på moregenskaper 
ligger han rundt middelet for rasen. I 
Norge ligger Hassiun med gode 111 i 
fødselsindeks og har 90 i avlsverdi for 
vekt 0 dager. For produksjon har han 
en indeks på 103, og han ligger på 
rundt 100 i avlsverdi for alle egenska-
pene under produksjon. Hassiun har 
ikke morindeks og totalindeks i Norge. 
Hassiun har forholdsvis lite slektskap i 
Norge. Det er kun faren Vetvier som er 
en del brukt her.

31873 Pandemius av Dovre kommer ut 
av testen med det høyeste rangtallet for 
rasen med 117 og blir dermed testvin-
ner for rasen. Han er den beste oksen 
på tilvekst med et rangtall på 116. Pan-
demius har den beste ryggmuskelen vi 

Av Avlsutvalget. Beskrivelsene av oksene er laget av Team avl i Tyr.

En ny testsesong nærmer seg slutten på Staur, auksjonen er rett 
rundt hjørnet og fasiten er klar: P-årgangen har fått sin endelige dom. 

noen gang har målt på Staur med 9,88 
cm i dybde. Dette gir 123 i rangtall for 
egenskapen. Han er også beste okse 
på grovfôropptak med et rangtall på 
114. Men han greier også utnytte det 
og har et rangtall for fôrutnyttelse på 
105. For eksteriør har han 8 i helhets-
karakter og et rangtall på 102.

Mora til Pandemius er ei ung ku født i 
2017. Hun har hele 121 i totalindeks 
med 108 i fødselsindeks og 94 i avl-
sverdi for vekt 0 dager. Hun har en 
produksjonsindeks på 119 og en mor-
indeks på 103. Morfar er den norske 
eliteoksen 72176 Junior av Steinvik 
med 108 i totalindeks. Junior har en 
fødselsindeks på 112 med 92 i avl-
sverdi for 0 dager. Videre har han 109 

for produksjon og 94 for moregenska-
per. Mormors far er franske Cameos 
med 117 i totalindeks i Norge, der han 
har 119 for produksjon og 108 for mo-
regenskaper. Pandemius har sjøl ei kor-
rigert fødselsvekt på 43 kilo og han har 
108 i fødselsindeks med 96 i avlsverdi 
for vekt 0 dager. Han har fått avlsver-
dier for vektegenskapene der han ligger 
mellom 110 og 112.

Pandemius av Dovre er en greit stor 
kompakt okse med mye muskler og 
god bredde. Han har litt opptrekte lår-
fester og har gode bein og klauver. Han 
kunne hatt et litt lengre kryss.

Etter avstamning og testresultater 
bør Pandemius av Dovre bli en okse 

P-årgang med fransk dominans

Testvinner med tidenes ryggmuskelmåling

- Eliteoksen 72176 Junior av Steinvik er morfar til årets testvinner. foto: geno
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som gir lette kalvinger, god produksjon 
og ha potensiale for gode moregenska-
per. Altså bør han bli en allroundokse. 
TYR er også av den oppfatning at Pan-
demius av Dovre har gener fra begge 
sider for å gi lette kalvinger og god pro-
duksjon. Samtidig har han potensiale 
for høy slakteklasse med sin ryggmus-
keldybde. Han har også meget gode 
tall for grovfôropptak og fôrutnyttelse. 
Dette gjør oksen meget interessant 
å kjøpe inn av TYR for produksjon av 
Y-semin. 

31877 Pontus av Veiseteigen 
etter 72243 Histone: 
Ja takk, begge deler
72243 Histone er en fransk FF-okse 
født i 2012 etter Remix. I sitt hjemland 
er han en av de aller beste granska 
okser på moregenskaper. Døtrene er 
fertile, mjølker bra og kalver lett. Han 
gir fødselsvekter omtrent på gjen-
nomsnittet og gir avkom med brukbar 
tilvekst og gode slakteegenskaper. I 
Norge kommer Histone ut med en 
fødselsindeks på 90 og har en avlsverdi 
for 0 dager på 106. Han har fått en 
produksjonsindeks på 107 og ligger 

P-årgang med fransk dominans

Testvinner med tidenes ryggmuskelmåling

høyt i avlsverdier på tilvekstegen-
skapene.

31877 Pontus av Veiseteigen kom-
mer ut av testen med et rangtall på 
hele 112. Pontus sin sterke side er at 
han er god på både grovfôropptak og 
fôrutnyttelse med henholdsvis 111 og 
108 i rangtall. Dette gjør han til en «cur-
vebender», oftest er okser litt dårlig på 
det ene og bra på den andre egenska-
pen. Pontus er også god på tilvekst og 
eksteriør med 107 i rangtall for begge 
egenskapene.

Mora til Pontus er ei ku født i 2014 
med 110 i totalindeks. Hun har 105 i 
fødselsindeks med 98 i avlsverdi for 
0 dager. Videre har hun 105 i pro-
duksjonsindeks og 108 i morindeks. 
Morfar er franske Anecdote som har 
110 i totalindeks i Norge. Han står med 
112 for fødsel, 102 for produksjon og 
108 for moregenskaper. Mormors far 
er gardsoksen Vince av Helgum etter 
Louxor. Vince har ingen totalindeks og 
ligger på 100 og 101 i fødselsindeks og 
produksjonsindeks. Pontus sjøl har ei 
korrigert fødselsvekt på 45 kilo. Han har 

98 i fødselsindeks med 103 i avlsverdi 
for vekt 0 dager. Han har avlsverdier 
mellom 103 og 113 for tilvekstegenska-
pene.

Pontus er en greit stor og bra lang 
okse. Oksen har bra bredde og god 
muskelfylde i alle deler, men mangler litt 
på innerlår. Pontus har funksjonelle og 
gode bein og klauver.

Pontus av Veiseteigen bør etter av-
stamning og testresultater være en 
okse som gir greie kalvingsforløp, god 
produksjon og meget gode moregen-
skaper. Tyr ser stort potensial for gode 
moregenskaper i oksen. Samtidig er 
han en allroundokse.

31870 Pelle av Schjøll etter 
72242 Hassiun: Flott eksteriør, 
feilfrie klauver
72242 Hassuin er en FF-okse fra 
Frankrike født i 2012. Der er han i første 
rekke en produksjonsokse som gir god 
tilvekst og med middels muskelfylde 
på avkommene. Han gir meget lette 
fødsler i sitt hjemland og på mor- 
egenskaper ligger han rundt middelet 

Auksjonsgodkjente okser:

31862 Patrik av Schjøll (Rangtall 103) 

31863 Pavardage av Sletten (Rangtall 102)

31865 Pax av Hegge (Rangtall 99)

31868 Polaris PO av Kleven (Rangtall 98)

31861 Proffen av Viersdalen (Rangtall 97)

31869 Piriki av Søstuen (Rangtall 94)

31871 Pontiac av Skutle (Rangtall 108)

31872 Pinto PO av Refling (Rangtall 93)

Ikke auksjonsgodkjente okser:

31864 Peder av Schjøll (Rangtall 117) (Dårlige klauver)

31875 2031 av Viersdalen (Rangtall 106) (Dårlige klauver)

31860 Pan av Hegge (Rangtall 105) (Dårlige klauver)

31876 Puma PO av Refling (Rangtall 99) (Dårlige klauver)

31874 Pelle av Gorseth (Rangtall 98) (Nervøs, lange klauver foran)

31867 Peter Pan (Rangtall 97) (Dårlige klauver)
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for rasen. I Norge ligger Hassiun med 
gode 111 i fødselsindeks og har 90 i 
avlsverdi for vekt 0 dager. For produk-
sjon har han en indeks på 103, og han 
ligger på rundt 100 for i avlsverdi for 
alle egenskapene under produksjon. 
Hassiun har ikke morindeks og totalin-
deks i Norge. Hassiun har forholdsvis 
lite slektskap i Norge. Det er kun faren 
Vetvier som er en del brukt her.

31870 Pelle av Schjøll kommer ut av 
testen med et rangtall på 105. Han er 
meget god på eksteriør med en sterk 
åtter i helhet og 112 i rangtall. Han 
er god på grovfôropptak med 109 i 
rangtall og er bra på tilvekst og mus-
keldybde med henholdsvis 104 og 105 
i rangtall. Hans svake side er fôrutnyt-
telse med 98 i rangtall.

Mora til Pelle er ei ku født i 2016. 
Hun har 99 i fødselsindeks med 97 i 
avlsverdi for vekt 0 dager. Videre har 
hun 94 for produksjon. Hun har ingen 
totalindeks og morindeks men har 129 
i kalvingsevne døtre. Morfar er franske 
Ulys med 100 i fødselsindeks og 98 i 
avlsverdi for vekt 0 dager. Han har pro-
duksjonsindeks på 104. Oksen har ikke 
fødselsindeks og totalindeks. Mormors 
far er Ultrabo som ligger med 83 i fød-
selsindeks og 80 i produsjonsindeks i 
Norge. Pelle av Schjøll har ei korrigert 
fødselsvekt på 40 kilo og har 107 i fød-

selsindeks med 91 i avlsverdi for vekt 
0 dager. Videre har han fra 98 til 99 i 
avlsverdier for vekstegenskapene.

Pelle av Schjøll er en bra stor og pent 
sammensatt okse. Han er herlig mus-
kelsatt i alle deler og har meget gode 
bein og klauver.

Etter avstamming og testresultater bør 
Pelle av Schjøll bli en okse som gir 
lette kalvinger, god produksjon og bra 
moregenskaper, altså en allroundokse. 
I tillegg har Pelle feilfrie klauver. TYR 
mener at det ikke er noen fare og ta 
ut to seminokser etter Hassiun. Disse 
sønnene gjør det så bra i test i forhold 
til andre fedre sine sønner, og at det er 
et signal om at disse er bedre produk-
sjonsokser enn sønner etter noen av de 
andre fedrene.

31866 Pontus av Dovre etter 
72152 Isle ET av Øiestad: 
Muskelbunt på stødige bein
72152 Isle Et av Øiestad er et fransk 
embryo som har gått hele løpet i norsk 
avkomsgransking og står nå som 
eliteokse for limousin. Isle har en tota-
lindeks på 105 og en fødselsindeks på 
90 med 101 i avlsverdi for vekt 0 dager. 
For produksjon har han en indeks på 
hele 114 mens han er knapt middels på 
moregenskaper med 92 i indeks. Isle 
ble i høst tatt vekk som eliteokse, og 

slik oksen står nå er han først og fremst 
en produksjonsokse.

31866 Pontus av Dovre kommer ut av 
testen med et rangtall på 104. Han gjør 
en jevn og grei test der hans sterkeste 
side er eksteriør med 107 i rangtall og 
8 i helhet. Videre er han bra på tilvekst 
med 106 i rangtall og grovfôropptak 
med 105 i rangtall. Han har 101 i rang-
tall for muskeldybde og 100 for fôrut-
nyttelse.

Mora til Pontus er ei ku født i 2015. 
Hun hadde også inne en sønn i fjorår-
ets test som ble salgsokse. Hun har 
92 i totalindeks med 95 i fødselsindeks 
og 100 i avlsverdi for vekt 0 dager. 
Hun har videre 101 i produksjonsin-
deks og svake 84 i morindeks. Morfar 
er gardsoksen Monster av Eide etter 
produksjonsoksen Tango. Monster har 
en totalindeks på 103 og har 98 i fød-
selsindeks med 96 i avlsverdi for vekt 
0 dager. Han har 107 for produksjon 
og 94 for moregenskaper. Mormors far 
er franske Omer-MN, en okse som er 
lite brukt i Norge med få avlsverdier i 
norsk sammenheng. Pontus sjøl har ei 
korrigert fødselsvekt på 45 kilo. Han har 
92 i fødselsindeks med 103 i avlsverdi 
for vekt 0 dager. Videre har han 109 for 
produksjon og svake 89 for moregen-
skaper.

Pontus av Dovre er en bra stor okse 
med god lengde. Han er en meget 
kjøttfull type med en voldsom bak-
part. Han har trygge og gode bein og 
klauver.

Pontus av Dovre er først og fremst en 
produksjonsokse, og en okse som bør 
gi meget gode slakteresultater. Dette 
er en okse som neppe har mye å bidra 
med når det gjelder moregenskaper. 
Han bør gi greie kalvingsforløp på ku, 
men er ingen kvigebedekker. Han er 
ingen typisk allroundokse, men har 
en far som er prioritert på lik linje med 
de andre fedrene det er tatt inn kalver 
etter. TYR mener derfor at oksen med 
sin prestasjon i test og med sitt poten-
siale for produksjon, kan gi sitt bidrag 
videre i populasjonen. Man kan heller 
ikke si at oksen blir helt håpløs på mo-
regenskaper, begge foreldre ligger ikke 
så langt unna middels moregenskaper, 
og kan godt komme opp på det nivået, 
for det finnes det genetisk potensiale i 
oksen til å gjøre.

- Eliteoksen 72152 Isle ET av Øiestad fikk sin første sønn inn i semin.  foto: geno
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31862 Patrik av Schjøll 
etter 72241 Huessa: 
Mulig reserveokse
72241 Huessa er en fransk FF-okse 
født i 2012 etter Denver. Huessa er 
først og fremst en meget god moregen-
skapsokse i sitt hjemland der han gir 
døtre som kalver lett og gir mye mjølk 
til kalven. Han gir middels fødselsforløp 
og middels produksjonsegenskaper. I 
Norge har oksen fått en fødselsindeks 
på 96 med 100 i avlsverdi for vekt 0 
dager. Han har videre fått fra 107 til 
110 i avlsverdier for vekstegenskapene. 
Huessa har hatt tre sønner inne i test 
i år. To av disse har gått ut grunnet 
skruklauver, og Patrik er den eneste 
som har gått gjennom nåløyet. Dette er 
ikke noe styrke for Huessa som far til 
seminokse.

31862 Patrik av Schjøll kommer ut av 
testen med et rangtall på moderate 
103. Hans sterke sider i testen er 

grovfôropptak med 113 og eksteriør 
med 109 i rangtall. Ellers har han 104 i 
rangtall for muskelsdybde. Han er svak 
på fôrutnyttelse med 98 i rangtall og en 
av de aller svakeste på tilvekst med 93 i 
rangtall og en tilvekst langt under gjen-
nomsnittet for rasen i test.

Mora er ei ku født i 2015 med 96 i to-
talindeks. Hun har 110 for fødsel med 
med 91 i avlsverdi for vekt 0 dager. Hun 
har videre 95 i produksjonsindeks og 
91 i morindeks. Morfar er Ionesco som 
er en okse født helt tilbake i 1993. Han 
står med 92 i totalindeks i Norge der 
han har 98 for fødsel, 95 for produksjon 
og 92 for moregenskaper. Mormors far 
er Triomphan med 97 for fødsel og 105 
for produksjon. Patrik har ei korrigert 
fødselsvekt på 43 kilo og har 98 i fød-
selsindeks og 99 i avlsverdi for vekt 0 
dager. Videre har han fra 102 til 104 i 
avlsverdier for tilvekstegenskapene.
Patrik av Schjøll er en stor og lang 

okse. Han er greit muskelsatt og har 
bra bakbein og fine klauver. Avstam-
ming og testprestasjoner kan tyde 
på at han avler greie kalvinger og har 
potensiale for gode moregenskaper fra 
farsida. Liten produksjonskapasitet.
Etter testslutt har han blitt noe stiv i be-
vegelsene på frambeina. Det virker som 
han er litt stiv i skulderledd på begge 
sider. Men oksen ser ikke ut til å ha noe 
vondt eller at han ligger mye. Det følges 
nøye med på oksen for å kunne avgjøre 
om dette er en utviklingslidelse eller en 
forbigående skade.
Om Patrik av Schjøll ikke kan tas ut 
som reserve blir det ikke reserveoksen 
for limousin for denne årgangen. Pon-
tiac av Skutle kunne vært en aktuell 
kandidat men faller gjennom på grunn 
av lav score på bein.

Fôring på lavoktan

– Årets testomgang for rasen har for-
løpt uten sjukdom eller skader på noen 
okser av rasen, med ett unntak. Det har 
vært en testomgang der resultatene for 
rasen ikke er imponerende, særlig når 
det gjelder tilvekst. Dette tror vi delvis 
skyldes at Formel Linnea som kraftfôr 
inneholder litt for lite energi til at det 
passer rasen. Limousin bør nok ha et 
kraftfôr som er noe mer energirikt for å 
få fram tilvekstevnen i rasen, heter der 
i innstillingen fra Tyr. Men om tilvekst-
potensialet har kommet dårlig fram har 
årets fôropplegg bidratt til å synliggjøre 
hvilke okser som er spesielt gode på 
fôrutnyttelse eller grovfôropptak. 

Årsaker til slakt
5 av de 18 oksene av rasen har fått på-
vist skruklauver, og blir slaktet grunnet 
dette. Dette er en mer enn i fjorårets te-
stomgang. En okse blir slaktet grunnet 
nervøsitet. 2 okser har fått påvist å ha 
for lange klauver foran, det er 3 færre 
enn i fjor. 

Kolla fedre med 
svak fødselsindeks
Avlsplanen til Norsk Limousin sier at det 
skal tas ut både horna og kolla okser til 

En oppsummering av årets testomgang
test og semin. Men det har ikke lykkes i 
år: – At det er så få inne på test skyldes 
at alle kolla fedre som var prioritert inn 
til test var importerte, og alle gikk ut 
som prioriterte fedre grunnet for svak 
fødselsindeks. Ingen norske eliteokser 
var kolla og prioritert til årets testom-
gang, opplyser Tyr.  Av 18 testokser var 
tre kolla. Alle tre hadde rangtall under 
100, og det er for svakt til å innstille til 
semin.

Oversikt over testkandidater 
etter oksefedre:
72152 Isle ET av Øiestad har hatt to 
sønner inne i test. En er 31866 Pontus 
av Dovre med rangtall 104 som er tatt 
ut som seminokse.  Den andre er slak-
tet grunnet dårlige klauver. 

72175 Javardage av Utgårdstrøen har 
hatt 6 sønner inne i test. Det er oksen 
med flest sønner inne til test. En av 
disse er slaktet på grunn av nervøsitet. 
Javardage-sønnene har fra 93 til 102 
i rangtall. Det er i nederste del av lista 
når det gjelder rangtall. 

72242 Hassiun er en fransk okse med 
4 sønner på test. Tre av disse har hen-
holdsvis 105, 108 og 117 i rangtall. To 

av disse er igjen tatt ut til semin: 31873 
Pandemius av Dovre med rangtall 117 
og 31870 Pelle av Schjøll med rangtall 
105. Den siste sønnen har fått et rang-
tall på 97. En av sønnene har fått 
anmerkninger for lange klauver foran, 
men ingen har vridde klauver. 

72241 Huessa er en fransk okse med 
3 sønner på test. 2 av disse er slakta 
grunnet skruklauver. Den som er tredje 
har et rangtall på 103, det vil si midt 
på treet i denne testomgangen. Ingen 
seminokser.

72243 Histone er en fransk okse som 
har 1 sønn på test. 31877 Pontus av 
Veiseteigen kommer ut med et rangtall 
på hele 112 og tas ut til semin.

Den franske oksen Gimli som i disse 
dager aktuell i forbindelse med ny im-
port og embryooksen Lillegutt ET av 
Viersdalen har hatt en sønn hver til test. 
Begge går ut på grunn av skruklauv.
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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!

Vi tenker limousin! 
Kontakt oss gjerne
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Ytring:

Produsentene taper på 
klassifiseringssystemet 

Hvilken sikkerhet har bonden 
for korrekt slakteoppgjør? 
Dette spørsmålet har blitt et brennak-
tuelt spørsmål etter at slakteindustrien 
laget sin egen versjon av EUROP klas-
sifiseringssystem med det resultat at 
enkelte kategorier av slakt etter det nye 
systemet blir betydelig feilklassifisert. 
Feilklassingen går frem av slakteindus-
triens egen dokumentasjon, der samme 
type dyremateriale klasser bedre i andre 
land. Slakteribransjen har også ved 
flere anledninger innrømmet at denne 
kategorien kommer for dårlig ut etter 
den nye klassingen, og den marginale 
korrigeringen som er gjort virker som et 
alibi for å ha foretatt seg noe. De behø-
ver heller ikke foreta seg noe, ganske 
enkelt fordi at de ikke blir kontrollert.

Produsentene vet at dyrene de leverer 
blir klasset feil og at de taper penger 
på dette. Likevel er det mange som 
har resignert og godtar uretten. Rett og 
slett fordi makta rår på bekostning av 

Av Av Ola-Jørn Tilrem

rettferd. Bakgrunnen for denne resig-
nasjonen er den makta slakteindustrien 
har tilegnet seg og den bransjemessige 
«bukk og havresekk»-posisjon de inne-
har.  Det mest avgjørende for resigna-
sjonen er at bonden er maktløs fordi 
rettsstaten snur ryggen til bøndene og 

til ansvaret med kontrollen de, i likhet 
med andre land, burde hatt med slak-
teindustrien.

Kontrollrutiner i EU-land
EU innførte i sin tid det såkalte EUROP 
klassifiseringssystem for å sikre et stan-

•	 Spesialist	på	slakting
•	 Konkurransedyktige	priser
•	 Kjøp	og	salg	av	livdyr
•	 Effektiv	dyretransport
•	 	Samarbeider	med	Limousin	

Unik	Norge
-	EN	bEdrift	i																						 KoNSErNEt

Midt-Norge Slakteri er den 
største slakteribedriften som 
har sin opprinnelse i Midt-
Norge. 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 organisa-
sjon til fordel for bedriftene, 
ansatte og bonden.

Vi er med på 
limousin laget!  
 Er du?

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

foto: ola-jørn tilrem
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dardisert klassifiseringssystem som fun-
gerte likt over hele EU. Både EUs eget 
kontrollorgan ESA og medlemslande-
nes landbruksmyndigheter følger nøye 
med at dette regelverket overholdes.

Klassifiseringen er underlagt et uhildet 
og statsautorisert kontrollregime, der 
uanmeldte stedlige kontroller kan finne 
sted når som helst. Kontrollørene kan 
rekvirere den assistanse og styrke de 
finner nødvendig for å kunne foreta 
slike kontroller. Kontrollpersonellet fra 
myndighetene kan kreve tilgang til alt 
av relevante opplysninger og materiale 
som måtte være av interesse å kon-
trollere. Det være seg stikkprøver, 
etterkontroll av klassifiserte slakt, 
kontroll av kalibrering av utstyr for 
automatisk klassing, innsyn i og ved 
mistanke ta beslag av journaler etc. 
Overtredelse av regelverket for klassi-
fisering kan resultere i bøter av ube-
grenset størrelse, eller inndragning 
av lisens for slakteriene. En viktig 
grunn for disse uhildede kontrollruti-
nene, er at produsentene skal kunne 
ha rimelig stor sikkerhet for at klassifi-
seringssystemet forvaltes korrekt, og 
at de dermed får korrekt oppgjør for 
leverte slaktedyr.

Hvorfor kontrollerer ikke norske 
myndigheter slakteindustrien?
I Norge er situasjonen en helt annen 
og minner mer om kartellvirksomhet.  
De norske produsentene er prisgitt en 
slakteribransje med uforholdsmessig 
mye makt, og som i tillegg, ikke er un-

•	 Spesialist	på	slakting
•	 Konkurransedyktige	priser
•	 Kjøp	og	salg	av	livdyr
•	 Effektiv	dyretransport
•	 	Samarbeider	med	Limousin	

Unik	Norge
-	EN	bEdrift	i																						 KoNSErNEt

Midt-Norge Slakteri er den 
største slakteribedriften som 
har sin opprinnelse i Midt-
Norge. 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 organisa-
sjon til fordel for bedriftene, 
ansatte og bonden.

Vi er med på 
limousin laget!  
 Er du?

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

derlagt kontroll fra myndighetene. Da 
Norge forhandlet frem EØS avtalen ble 
EUs anledning til å føre kontroll med at 
deres klassifiseringssystem ble etter-
levd, holdt utenom avtalen med Norge. 
Norske slakterier blir derfor ikke kontrol-
lert av EU. 

I Norge er det heller ingen statlig myn-
dighet slik som i andre land, eller annen 
uhildet instans, som fører kontroll med 
klassifisering og korrekt betaling til pro-
dusentene. I fravær av et uhildet kon-
trollsystem, har slakteriene gjennom sitt 
eget felleseide aksjeselskap Animalia, 
definert seg selv som kontrollinstans av 
bransjen. 

Animalia var opprinnelig et datter-
selskap heleid av Nortura. I dag eier 
Nortura 66% mens KLF som er en 
sammenslutning av andre slakteri eier 
de resterende 34%.

Klassifiseringsutvalget i Animalia er det 
øverste faglige organ for klassifisering, 
og består av tre representanter fra Nor-
tura, og henholdsvis en representant 
fra Furuseth slakteri og Fatland slakteri. 
Bransjestyret i Animalia som bestem-
mer større klassifiseringsendringer 
består av tre representanter fra Nortura, 
to representanter fra Animalia og en 
representant fra henholdsvis Den stolte 
Hane, KLF og Furuseth slakteri. 

Altså, et selskap som er eid av de 
samme slakteriene som kjøper slakte-
dyr, er også de som kontrollerer klas-
sifiseringen. Dermed prissetter de det 
kjøttet de selv er kjøper av. De har også 
gjennom det samme selskapet definert 
seg selv som ankeinstans for klager 
på klassifiseringen de selv har foretatt. 
Norturas maktposisjon blir ytterligere 
styrket av dobbeltrollen i kraft av å være 
markedsregulator.

foto: ola-jørn tilrem
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Ved årsskiftet 18/19 startet så slakte-
riene etter initiativ fra Nortura, å tolke 
EUROP klassifiseringssystem på sin 
egen måte, vel vitende om at de ikke 
blir kontrollert. Denne endringen fikk 
den konsekvens at slakt av enkelte 
kategorier blir feil klassifisert. Det er 
først og fremst slakteskrotter av rasene 
Limousin, Blonde Aquitaine og Piemon-
tese som tradisjonelt har vært kjent for 
høy slakteklasse som blir feilklasset 
etter det nye systemet.

Er Konkurransetilsynets 
tolking av det såkalte primær-
næringsunntaket i strid med 
prinsippene for rettsstaten?

Både Landbruksdepartementet, Land-
bruksdirektoratet og Justervesenet 
som normalt skal ha til oppgave å føre 
kontroll med alle målemekanismer som 
danner grunnlag for oppgjør i forbin-
delse med kjøp og salg, er kontaktet og 
er kjent med disse forholdene.

Det er også gjort henvendelse til Kon-
kurransetilsynet som opplyser at det 
eksisterer en unntaksbestemmelse for 
landbruk i konkurranselovgivningen 
som konkurransetilsynet tolker dithen 
at de ikke kan gripe inn i forhold til 
fraværet av myndighetskontroll med 
slakteriene. 

Hvis Konkurransetilsynets tolking av 
unntaksbestemmelsene i konkurranse-
loven skal håndheves på en slik måte, 
så vil det reise store spørsmål ved lik-
hetsprinsippet jfr. rettstaten og avdekke 
grunnleggende mangler ved norske 
bønders rettsvern.

Jfr juridisk definisjon av rettssta-
ten: «Viktig er det også at borgeren 
føler en generell trygghet, sikres 
sin rett til eiendom og at hun kan 
være trygg på å «høste der hun har 
sådd». Dersom noen urettmessig 
skulle komme til å forgripe seg på 
henne, ta fra henne noe hun eier 
eller stjele fortjenesten av hennes 
arbeid, kan hun være trygg på at 
rettshåndheveren vil gripe inn og 
gjenopprette orden, hele tiden i 
henhold til rettsreglene.»

Nå må det kjempes
Produsentene bør nå trappe opp og 
stå i kampen for den rettmessige for-
tjenesten som slakteriene nå tar fra 
oss. Parallelt med dette må det også 

Limousin har alltid vært klassifisert for dårlig i Norge.

I debatten om feilklassifiseringen har Animalia stadig gjentatt at limousin 
tidligere har vært klasset for godt. Sannheten er at limousin i Norge til alle 
tider har vært klasset for dårlig. Dette er til og med dokumentert av Anima-
lias eget tallmateriale (se egen oversikt).

I de første fem årene ble de danske slakteresultatene gjengitt i storfekjøtt-
kontrollens årsmelding. Det viste seg da at limousinen i Norge som er mer 
muskelfull type og normalt skulle klasset bedre enn den danske, faktisk 
klasset 1.16 poeng dårligere enn den danske. Klassing fra andre land 
sammenfaller med den danske klassingen. 

Norsk Limousin tok opp de sterke indisiene på feilklassingen med Nortura. 
Resultat:  Sammenligningstallene fra Danmark falt ut av årsmeldingen til 
Storfekjøttkontrollen.

Siden har den norske klassifiseringen av Limousin gått fra dårlig til enda 
mye dårligere.

 ÅR Rase Norge Danmark

2002 Lim 10,2 12,5

2003 Lim 11,2 12,0

2004 Lim 10,8 11,7

2005 Lim 10,8 11,3

2006 Lim 10,3 11,6

2007 Lim 10,6

2008 Lim 10,5

2009 Lim 10,5

2010 Lim 10,2

2011 Lim 10,1

2012 Lim 10,3 

2013 Lim 10,2 

2014 Lim 10,1 

2015 Lim 10,4 

2016 Lim 9,9 

2017 Lim 9,9 

2018 Lim 9,6 

2019 Lim 9,0

Gjennomsnitt klassifiseringsresultat ung okse av rasen Limousin.
Kilde: Animalia, Storfekjøttkontrollen. 

igangsettes et engasjement for at myn-
dighetene (rettshåndheveren) skal ved-
kjenne seg ansvaret med å sørge for å 
få etablert kontroll med slakteribransjen. 
Dette er essensielt for å gjenreise tilliten 
hos produsentene. 

I og med at limousinrasen utgjør stør-
steparten av det dyrematerialet som 
blir feilklassifisert, så er det naturlig 
at Norsk Limousin inntar lederrollen 

i dette arbeidet i tiden fremover. Det 
er i denne forbindelse viktig at enkelt-
medlemmet engasjerer seg i denne 
kampen, og for eksempel dokumen-
terer tap som følge av feilklassing til 
styret i Norsk Limousin.

Dette er en sak med så mange prinsi-
pielle og viktige sider, at det aldri må 
være et alternativ å gi opp. Trykket må 
holdes oppe til vi har vunnet frem.
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• 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

MAXAMMONKORN GIR FLERE FORDELER OG NYE MULIGHETER:

• 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

www.fiska.no

FISKÅ MØLLE 
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE  
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

BEDRE TILVEKST

TopBull MAX 

Soyafritt kraftfôr 
med maxammonbygg 
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Et utvalg av våre profilerte klær egnet for vintersesongen

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

ALLE PRISER ER EKS MVA
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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



Returadresse:
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

Kvalitetsprodukter fra BBagro

Ren og ryddig boks!
Med stabile sveiver for alle operasjoner.  
Kan brukes for transport av enkeltdyr 
opptil 1400 kg. Gummigulv palleløft.

Hodeløfter for
innlegg av bolus

To rør i innfestning

gir styrke og stabilitet

    Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

BBagro-hekken

Kraftfôrautomat for kalv på beite. 
Forgården skal ikke ha tak som beskytter
de dominerende kalvene mot sol og regn! 

Sikkerhet satt
i system

Fanghekk ROBUST!
For hornede dyr.


