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protein, mineraler og vitaminer.
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// styreleder i norsk limousin

Har ammekua noen framtid i Norge?
2021 blir et merkelig år. Aldri før har det blitt importert mer storfekjøtt til Norge, og aldri har økonomien for produksjon av norsk storfekjøtt vært
dårligere. Det ble aldri noen jordbruksforhandlinger
i vår, da regjeringen med Bollestad i spissen sviktet norsk landbruk og kom med et tilbud som
ingen så noen grunn til å forhandle om. I juni var
det igjen stor spenning da Olaug Bollestad skulle
forhandle med Storbritannia etter Brexit. Flere fra
regjeringspartiet Høyre ønsket å ofre bærekraftig
norsk landbruk i bytte med oppdrettslaks som
er noe av det minst bærekraftige vi har i Norge.
Her gjorde Bollestad en kjempejobb. Hun stod
imot presset fra Høyre, og ga ikke bort noen
importkvoter med storfekjøtt til Storbritannia. De
eneste som ble berørt i landbruket var svineproduksjonen, der de ga bort importkvoter. Med den
dyrevelferden og mattryggheten Storbritannia har
hatt på svineproduksjon så står ingen i kø for å
importere svinekjøtt fra de britiske øyer.
Nå i høst hadde Bollestad nok en mulighet til å bli
husket som en landbruksminister som jobbet for
landbruket. Nå krevde faglagene ekstraordinære
forhandlinger på grunn av økte strøm - og gjødselpriser. Og hun blir husket. Ikke som en ambassadør for oss, men fordi hun sviktet oss og stakk
av med halen mellom beina.
Bondeopprøret har gjort en veldig god og viktig
jobb denne sommeren. De har satt fokuset på
hvor ille det egentlig står til i landbruket om vi skal
regne timesbetaling for bonden. Dette har ført til at
nesten alle partier har kommet med lovnader om
endringer av utregningsmodeller og at bondens
inntekt skal opp. Bondeopprøret traff veldig godt
som folkeopplysning og som kanal for politisk påvirkning. Likevel må vi passe oss for å dyrke det
negative, og være bevisst på at bondeopprøret
ikke skal bli en eneste stor klagemur. Dette kan
virke mot sin hensikt og skape negative holdninger knyttet til norsk matproduksjon. Blant forbrukerne merkes nå en økt bevissthet om hvem
som stikker av med overskuddet når de kjøper
seg mat. Kanskje tiden er inne for at flere prøver
seg med direkte salg eller reko-ring? Jeg var med
på et nytt og spennende konsept under «Midt i
Matfatet» på Hamar nå i september. Auksjon av
levende dyr ble byttet ut med auksjon av kjøtt, og
det ble tatt veldig godt imot.
2021 blir et merkelig år. Dette året vil det importeres storfekjøtt tilsvarende 65 000 ammekyr.
Med et så stort underskudd på norskprodusert
kjøtt, skulle en tro flere ønsket å starte eller utvide produksjonen. Sannheten er at veldig mange
nå gir opp og legger ned eller reduserer. Bare på
Østlandet er det over 20 bruk som nå gir opp
ammekuproduksjon, og det meldes at over 700
kuer er meldt inn til salg. Problemet er at ingen
ønsker å kjøpe dem. Det betyr at neste år blir
det en ytterligere produksjonsnedgang på 21000
kg storfekjøtt. Hva er så årsaken til at mange gir
opp? Utbetalingsprisen til bonden har aldri vært
høyere, men det hjelper lite når utgiftene har

økt enda mer. Vi har kommet i en situasjon der
det minst lønnsomme en kan gjøre er å produsere kalv på ku etter nummer 40. Det er noe feil
når det er mer lønnsomt å slakte kua og heller
kjøpe inn foringskalv til oppfôring på den plassen
ei ku med kalv tar. Ammeku trenger et stort løft
og økonomien er dårlig for både de som driver
i det små og for de som prøver å leve av det på
heltid. Jeg tror ikke løsningen er økte kjøttpriser,
da kommer vi bare i en situasjon der importkjøttet
blir gunstigere i pris. Økt kjøttpris vil også føre til
at sluttforingen blir mer lønnsom. Vi må komme
dit at det skal lønne seg å produsere kalven, derfor er det på tide at det innføres et tilskudd på
5000 kr for ku med kalv på beite. 500 millioner
er en billig investering for staten når en veit hva
slags verdiskapning 100000 ammekyr står for i
hele Norge. I tillegg til den viktige jobben ammekua selv gjør for å holde kulturlandskapet vedlike.
I forbindelse med Stortingsvalget har flere partier
tatt kontakt med et ønske om gårdsbesøk. Det
har vært en glede å ta imot representanter fra de
fleste partiene på Stortinget for å fortelle om ammekua og den viktige jobben den gjør. Selv om
de er politisk uenige, har alle et felles ønske om
at bonden må kunne tjene penger på å produsere norsk mat. Vi kan aldri bli best på pris, men
vi kan bli best på dyrevelferd og trygg bærekraftig
matproduksjon.Det blir uansett veldig spennende
å se hva resultatet av en ny regjering blir. Både
Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet har gått til
valg på at inntekten til bonden skal opp, og det
merkes en liten optimisme og store forventninger
fra næringen vår.
Hvor var Tyr under årets valgkamp? Hvorfor har
ikke Tyr invitert partiene til Staur, eller kontorene
på Hamar? Dette året har vi nok en gang opplevd
det vanskelig å samarbeide med Tyr. Det er ingen
hemmelighet at vi som raselag ble veldig skuffet i
sommer da de ikke lyttet til oss, og heller valgte
teoretisk papiravl. For oss som jobber i fjøsene
med dyra er det vondt å se på at Tyr er mer opptatt av papiravlen i Norge, enn å se på individer,
kombinasjoner og tall fra flere tusen slektninger i
andre land. Det er ellers med stor glede vi ønsker
Tyr sin nye avlssjef velkommen. Etter åtte år uten,
har Tyr endelig fått på plass noen med både erfaring og utdanning. Vi i limousinforeningen ser fram
til et godt samarbeid. Let`s make Tyr great again!
25. september ble Norge åpnet opp igjen etter
nedstenging i 562 dager. Endelig kan vi treffes
igjen fysisk, og i forbindelse med Agroteknikk
25-28 November ønsker limousinforeningen å invitere til felles middag fredag 26.november. Mer
informasjon kommer, og styret håper mange har
muligheten til å ta turen denne helgen. Vi sees
i Oslo, og inntil da ønsker jeg alle lykke til med
den viktige jobben vi gjør hver eneste dag. Dette
merkelige året kan bare gå en vei nå, og det er
oppover!
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Langsiktighet, sikkerhet
og best økonomi
Enten du er storfeprodusent med 2 års produksjonssyklus eller
kyllingprodusent med 30 dagers oppforingstid, så ligger det et langsiktig
perspektiv bak investeringene dine.
Da er det trygt å ha en samarbeidspartner med den samme langsiktigheten
som selve grunnlaget for sin virksomhet. En samarbeidspartner som også
garanterer for avsetningen din, uansett hvor du bor eller hvor stor produksjon
du har. Men kanskje aller viktigst: En samarbeidspartner med et overordnet
mål om å bidra til best økonomi for bonde - både på kort og lang sikt.
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Vi har fokus på kalven!
Vi har veieseil for registrering av fødselsvekta,
samt kalvedekken av kjempegod kvalitet!

Begge leveres SELVFØLGELIG med Limousin-logoen!

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

Immunsystemet

•

Tilvekst

•

Appetitt

Bryne Landbruksservice AS
P.B 284-4349 Bryne
Hålandsveien 31,
4344 Bryne
www.bls-as.no
51 77 07 00
post@bls-as.no
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Foran flokken: -Vi legger vekt på å ha robuste mordyr som er gode grovfôrutnyttere, sier Kristine og Ole-Kristian Bergerud.

Fersk leverandør av testokse
v/Jan Otto Veiseth
Testoksen Rocky av Bergerud har økologisk bakgrunn. Den er født og oppvokst
på gården til Kristine og Ole-Kristian
Bergerud i Varteig. De to debuterer med
testokse på Staur i år. All produksjon
på gården har vært økologisk siden år
2000.

Og økologisk produksjon var hovedårsaken til at rasevalget falt på limousin etter
å ha prøvd seg fram med ulike raser: Limousin er den beste fôrutnytteren uten
å avleire fett.
Bergerud Gård
Bergerud Gård er slektsgården til Kristine. Foreldrene hennes hadde en bety-
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delig svineproduksjon fram til at det kom
pålegg om løsdrift. De fant det lite lønnsomt å investere for å tilpasse seg til de
nye kravene. Og allerede i 1995/96 kjøpte
de inn de første ammekyrne.
Dagens drivere tok over bruket i 2004.
De bygde nytt tallefjøs i 2010. Hundyrene går der, mens ungoksene plasseres i en ombygd del av det gamle
fjøset.
Limousin en favoritt
Kristine og Ole-Kristian er klar i sitt budskap om hvorfor limousin ble valgt:
-Limousin ble valgt i 2004 pga god tilvekst og klassifisering. Ammekyrne våre
får ikke kraftfôr. Derfor la vi også vekt
på å limousins gode fôrutnyttelse. Og vi

er nøye med å tilføre mineraler, salt og
næringsbalanse. Vi legger ned bolus på
alle hunndyr.
Paret forteller videre at kalvene tilvennes
kraftfôr på beite, og får kraftfôr i fôrrasjonen fra avvenning til slakt eller bedekking.
-Økologisk kraftfôr er kostbart. Derfor
er det viktig å ha best mulig grovfôr til
ungdyra. Rasen egner seg svært godt
på alle typer beiter. De er tidlig slaktemodne, og kan fôres til høye vekter uten
å avleire fett.
Besetningen
-Vi har ca. 55 kalvinger i året. Vi legger
vekt på å ha robuste mordyr som er

Kristine og Ole-Kristian Bergerud bygde nytt tallefjøs i 2010. Det huser hundyrene.

FAKTA
Adresse:
Varteigveien 575, 1735 Varteig
(Sarpsborg kommune)
Gården:
Eid: 115 dekar fulldyrket
Leid: 700 dekar fulldyrket
Beite: ca 350 dekar beiter, utmark/
innmark/fulldyrket (det dårligste,
eller etter slått)
All produksjon økologisk siden
år 2000.
Snur engene ofte.
Ca 300 dekar kornregistreringer.

gode grovfôrutnyttere. Vi prøver videre
å ha mordyr som har mye melk, gir god
tilvekst og gir kjøttsatte avkom.
-Vi inseminerer ca. 20 stk, og bruker tre
avlsokser på resten. Lettkalvere brukes
på kvigene, og vi bytter litt på egenskapene på de to andre oksene, opplyser
Kristine og Ole-Kristian som begge har
interesse for avl.
Paret har kjøpt en del kviger fra Ola Jørn

Fôrlager: -Økologisk kraftfôr er kostbart. Derfor er det viktig å ha best mulig grovfôr til ungdyra, bedyrer paret på Bergerud Gård.

Tilrem som de anser som svært gode,
og de er opptatt av de eldre FF linjene.
Nå er nesten hele besetningen FF. De er
ikke fremmed for å prøve kollet, men da
som en egen linje i forhold til resten av
flokken.

Produksjon
Paret selger noen livdyr hvert år, men
mesteparten går til slakt. De har levert
mye til nisje de siste årene for å prøve
å få litt høyere pris. – Vi har avtale om
returslakt med Nortura. Det er synd
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at det ikke er etablert noen organisert
varestrøm for økologisk storfekjøtt.
Dersom det hadde blitt gjort, ville det
blitt enklere å fått økte priser slik at
det hadde vært mulig å få en bedret
lønnsomhet i økologisk produksjon,
sier de to og legger til at økologisk
kjøttproduksjon er tidsriktig og kan
bidra til å avrunde noen av de kvasse
kantene mot kjøttproduksjon i miljødebatten.
-Vi melder inn kandidater til Staur hvis vi
har noen vi syns er interessante.
Ole-Kristian overtok som leder av Østfold Bondelag ved siste årsmøte – etter
flere år i styret – siste årene som nesteleder. Blant de mange oppgaver som
bondelaget har i jobben for å sikre gode
rammevilkår for landbruket, ser han det
som viktig å løfte fram de næringer som
det er et markert behov for. Her kommer blant annet ammekunæringen opp
som høyaktuell. Det er svært lav lønnsomhet i ammekuproduksjonen, og det
i en tid med langvarig underskudd på
storfekjøtt.

Flokken på beite.

Familie og annen virksomhet
Paret er gift og har tre barn på 8, 11 og
14 år. Begge jobber på gården. Kristine
jobber som konsulent innen næringsmiddelteknologi, og har tidligere vært

kvalitetssjef ved flere Norturaanlegg.
Ole-Kristian er driftsansvarlig på gården,
og driver med import og salg av plastplater til landbruk, næringsmiddelindustri
og entreprenørbransjen.

Plastplater

HØSTTILBUD PÅ PLATER - UT ÅRET!
plast
Plastplater til alle Typer
formål.
PP PE-PP-PET
og PE plast

0%
HØSTTILBUD PÅ PLATER -1UT ÅRET!

- melkerom
- egnet
til ALLE dimensjoner.
dyreslag
Mange
forskjellige
- tekniske rom
- upåvirket av fukt og skitt
Stort lager
i Norge, rask levering
PALL
- våtrom
- enkle å holde rene/vaske
PÅ HEL
- husdyrrom
lette
bearbeide/montere
Plastplater -til
alleå formål.
PP og PE plast
- melkerom
- egnet til ALLE dyreslag
Stort utvalg
av lagerførte
i Norge.
Tykkelse
- tekniske
rom
-varer
upåvirket
av fukt
og skitt 1,5 - 42 mm.
PALL
- våtrom
- enkle å holde rene/vaske
PÅ HEL
- husdyrrom
- lette å bearbeide/montere

-10%

Stort utvalg av lagerførte varer i Norge. Tykkelse 1,5 - 42 mm.

1735 Varteig
• 918
45 004
• www.bergerud-gaard.no
1735
Varteig
- Tlf.• ole@bergerud-gaard.no
918 45 004 - ole@bergerud-gaard.no

www.bergerud-gaard.no
1735 Varteig • 918 45 004 • ole@bergerud-gaard.no • www.bergerud-gaard.no
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Felleskjøpet tilbyr
Orla Hansen innredning
for kjøttfe
Kontakt
din lokale
selger for
mer info

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

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

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

FK - Tyr 184x260 mm - Orla Hansen.indd 1

25.01.2021 09:02
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Hvor ble de av?
En serie om seminokser ute i besetning
v/Jan Otto Veiseth
Kaptein av Viersdalen topper «alt»
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, dvs. at deres døtre er
avkomsgransket. Oksen har dermed fått avlsverdier på både
egne avkom og døtrenes avkom (fødsel, produksjon og moregenskaper).

Her i Limousin Nytt har vi en serie der vi undersøker hvordan
oksenes liv og virke er i dag. Denne gangen oksen Kaptein
av Viersdalen – en okse som er med på årets sædrute og har
en totalindeks på hele 119. I og med at oksen skiftet eier i
vår, så er det erfaringene fra mangeårig eier Øystein Alm som
refereres her.

Eier:
Navn:
Født:
Avkom totalt:
Når godkjent for semin:
Når kjøpt fra:
Når solgt til:

Øystein Alm fra Gran
Kaptein av Viersdalen
10.03.15

Hundyrenes melkeevne: God
Hundyrenes kalvingsevne: Uproblematisk
Hundyrenes fertilitet:
God

2016
Leif Hartveit/Halsteingård, 2016
Jens Ola Alm, våren 21

Helsestatus:
Bein og klauver:
Klauvskjært:

Avlsverdier april 21
Fødselsindeks:
Produksjonsindeks:
Morindeks:
Totalindeks:

94
110
126
119

Svært god
Bare kontrollert

Kalvingsvansker ku
Ingen:
Noe:
Store:
Antall kalvinger:

89,2%
6,5%
4,3%
234

Slakteklasse avkom
Antall:
Slakteklasse:
Fettgruppe:
Slaktetilvekst:
Alder mnd:

72
7,29*
7,03
0,650
17,8

Lynne:
Beskrivelse av
oksens eksteriør:

Rolig og fint

Brukt på antall kuer:
Bedekningsstatus:

Om lag 150
God

Fin ramme

Besetningens status:
Renraset Limousin:
Så godt som alt
Krysningsbesetning,
hvilke raser:
NRF og Charolais
Avkom brukt til:
Slakt:
Livdyr:
		

*7 poeng er slakteklasse R, og 7,5 poeng er slakteklasse R+
Tallene gjelder bruk av oksen på NRF
Hovedsakelig Kalv Unik
De beste kvigene: 30 Ku/kvige
i egen avl

Gode bein og klauver har Kaptein arvet
etter mor si: Fortuna av Viersdalen.

Brødrene Øyvind og Jens Ola Alm er begge
svært fornøyd med Kaptein av Viersdalen.
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Vi tenker limousin!
Kontakt oss gjerne
Fatland Jæren: Siv Undem, 99 71 23 51
Fatland Oslo: Dag E. Bråthen, 95 12 86 15
Fatland Ølen: Bjørn Magne Stople, 98 24 22 10
LUN-kontakt alle anlegg: Guro Hansen: 95 89 63 20

Velg Fatland - det lønner seg!
LimousinNytt
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Kua mi

Fortuna av Viersdalen
v/Jan Otto Veiseth
1022 Fortuna av Viersdalen har to sønner på sædruta i år; Kaptein og Indigo
av Viersdalen med totalindeks på henholdsvis 119 og 109.
I 2010 så hun dagens lys som datter av
den franske oksen Ulys MN. Hun vokste
opp til å bli litt over middels stor, viste et
godt lynne og stoisk ro – slik at eier Leif
Hartveit fant ut at han ville bruke henne i

avlen. Leif forteller at hun har gode bein
og eksemplariske klauver slik at hun ikke
er blitt klauvskjært en eneste gang i sitt
11-årige liv.
Leif er ikke en mann av store ord. Derfor slår vi nøkternt fast at hun har fått
9 kalver. Det er ikke bare oksekalvene
hennes som har levert. To av kvigekalvene, Madam, har toppet totalindeksen
på NLs lister over beste mordyr, mens

Fortuna selv og dattera Jessica har toppet på Tyrs liste over topp mordyr.
Osvald av Viersdalen med rangtall på
114 er også med på sædruta. Hartveit
avler på både Hereford og Limousin, og
han kan skilte med å ha hatt til sammen
33 kandidater på Staur – inklusive tre i
årets testomgang.

Den 11-årige kua, Fortuna av Viersdalen, har både kvige- og oksekalver som gjør det topp.

Agroteknikk 2021 - Endelig kan vi møtes fysisk!

12

Det er med stor glede at Norsk Limousinforening inviterer sine medlemmer
til fysisk samling i forbindelse med
Agroteknikk på Lillestrøm.

ranten Köd i Posthallen i Oslo fredag
26/11 klokka 18.00. Send en e-post til ritasf@online.no (Rita Steinvik) for å bestille
bord. Frist for påmelding er 20/10-21.

Vi inviterer til felles middag på restau-

Vi håper ellers at folk vil samles på Thon
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Hotell Astoria i Oslo. Bestilling gjøres
av hver enkelt direkte til hotellet.
Mer info kommer på nett. Vi gleder
oss til å se dere!

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

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

www.fjossystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no
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Staurkandidatene 2021
v/Jan Otto Veiseth og avlsutvalget
I disse dager fraktes mange okser
til Staur. Her får du en oversikt over
oksene i pulje 1, 2 og 3.
Pulje 1 er i gang med testing, men pulje
2 er i skrivende stund å regne for ferskinger. Pulje 3 kjøres inn til teststasjonen i
uke 39.
Stor takk til Solvei Cottis Hoff som har
sørget for å oppdatere redaksjonen og

ikke minst for å ha tråkket opp i bingene
for å få tatt bilder.
Tyr melder at de har foretatt veterinærsjekk av alle oksene i pulje 1 og 2. Oksene ble samtidig vaksinert i tillegg til at
de fikk lagt ned magnet som forebygging
mot kvast. Dette er første gangen, av
mange, som de er innom behandlingsboksen. Noen synes nok det var litt vel
spennende men de fleste tok det veldig

pent. Nytt av året er at mellomregninger
nå vil lanseres på mandager. De eldste
oksene starter i test torsdag 12. august
og første publisering av mellomregning
blir dermed mandag 27. september.
Uttaket av pulje 3 er klart, men det er
med forbehold om at alt er i orden når
oksene skal kjøres inn til teststasjonen.
Innkjøring skjer i uke 39.

Pulje 1
Testnr

Opprinnelse nr Ørenr

Navn

Født

Hornanlegg

Far navn

31964

2732326

549

Power av Malmheim

29.12.2020

Hornet

EUPHRATE

31966

2500798

2052

Rocky av Bergerud

10.01.2021

Hornet

LOYAL

31967

2490688

2119

Royal av Viersdalen

22.01.2021

Hornet

BEL ORIENT

31968

2490688

2121

Ruslebiffen av
Viersdalen

25.01.2021

Hornet

BEL ORIENT

Pulje 2
Testnr

Opprinnelse nr Ørenr

Navn

Født

Hornanlegg

Far navn

31969

2501297

1162

Rino av Skutle

01.02.2021

Hornet

GAGNEUR

31970

2502730

1309

Relax av Søstuen

03.02.2021

Hornet

BEL ORIENT

31971

2499895

2085

Real av Hegge

14.02.2021

Hornet

LOYAL

31972

2500148

3026

Redvald av Dovre

15.02.2021

Hornet

Kaptein av Viersdalen

31973

2499223

1030

R av Øiestad

18.02.2021

Hornet

BEL ORIENT

31974

2499223

1031

R av Øiestad

19.02.2021

Hornet

BEL ORIENT

31975

2503580

1844

RAPID av Refling

23.02.2021

Kollet

BEL ORIENT

Navn

Født

Hornanlegg

Far navn

Pulje 3:
Testnr

14

Opprinnelse nr Ørenr

31977

2499223

1032

R av Øiestad

06.03.2021

Hornet

BEL ORIENT

31978

2500148

3029

Ravn PP av Dovre

07.03.2021

Kollet

CN Aron PP

31979

2502730

1314

Ritz P av Søstuen

08.03.2021

Kollet

Intègre av Hvam

31980

2500148

3030

Rollo P av Dovre

08.03.2021

Kollet

LOUIS 16 PP

31981

2490688

2128

2128 av Viersdalen

11.03.2021

Hornet

Kaptein av Viersdalen

31982

2502730

1315

Riegel av Søstuen

14.03.2021

Hornet

Kaptein av Viersdalen
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Oksefedre fenotypetest:
2021/2022
v/Halvor Øiestad/avlsutvalget

Bel Orient:

Fransk okse født 2006, Far: Neuf.
Betegnet som en «komplett okse» mye
brukt okse i hjemlandet og eksportert til
«alle verdens hjørner». Av flere ved den
franske teststasjonen holdt foran års kullingen Bavardage. Beskrevet som avler
av gode mordyr hvor melk, fertilitet, kalvingsevne og gode bekken trekkes spesielt frem.

foto: geno

Bel Orient 

Bel Orients avkom:

2121 Ruslebiffen av Viersdalen (pulje 1)

1031 R av Øiestad (pulje 2)

1309 Relax av Søstuen (pulje 2)

foto: tyr

foto: tyr

foto: tyr

1030 R av Øiestad (pulje 2)

foto: tyr

foto: tyr

foto: tyr

2119 Royal av Viersdalen (pulje1)

1844 Rapid av Refling (pulje 2)

foto: tyr

1032 R av Øiestad (pulje 3)

LimousinNytt
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Kaptein av Viersdalen:

Norsk eliteokse født 2015, Far: Embryookse etter On Dit.
En jevnt over sterk okse med særdeles
sterke tall for moregenskaper og jevnt
gode tall for produksjonsegenskaper.
Under fenotypetesten hadde han et
meget godt grovfôropptak.

geno, foto: jan arve kristiansen

Kaptein av Viersdalen

Kaptein av Viersdalens avkom:

2128 av Viersdalen (pulje 3)

foto: tyr

foto: tyr

foto: tyr

3026 Redvald av Dovre (pulje 2)

1315 Riegel av Søstuen (pulje 3)

Loyal:

Fransk okse født 2015, Far: Fuschia.
Produksjonsokse som i Europa scorer
høyt på kalving, lynne, eksteriør og
gode aner for moregenskaper.

Loyals avkom:

foto: tyr

2052 Rocky av Bergerud (pulje 1)
foto: tyr

foto: tyr

2085 real av Hegge (pulje 2)
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Loyal

Euphrate:

Fransk okse født 2009, Far: Uskudar.
Finlemmet okse med sterke produksjonsegenskaper og god kalvingsevne
hos døtre.

Euphrates avkom:

foto: tyr

foto: tyr

Euphrate

549 Power av Malmheim (pulje 1)

Gagneur MN:

Fransk okse født 2011, Far: Edelweis
MN.
Godt eksteriør med en sterk og finlemmet ramme, god kalvingsevne hos
døtre.
Gagneur MNs avkom:

foto: geno

foto: tyr

Gagneur MN

1162 Rino av Skutle (pulje 2)

CN Aron PP:

Tysk homozygot kollet okse født 2018,
Far: CN Anton PO.
Genomisk lovende tall for tilvekst og
produksjon. Døtre skal få romslige,
lange og brede bekken og gode kalvingsegenskaper.
CN Aron PPs avkom:

foto: tyr

foto: tyr

CN Aron

Ravn PP av Dovre (pulje 3)

LimousinNytt
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Louis 16 PP

Fransk homozygot kollet okse født
2015, Far: Tigris.
Oksen skal være lovende for produksjonegenskaper tilvekst og muskelfylde.
Louis 16 PPs avkom:

foto: tyr

foto: tyr

Louis 16 PP

Rollo P av Dovre (pulje 3)

Integré PO av Hvam:

Norsk heterozygot kollet eliteokse født
2013, Far: Tigris.
Okse med jevnt gode tall for produksjonsegenskaper.
Oksen hadde under fenotypetesten
god fôrutnyttelse.

Integré PO av Hvams avkom:

geno, foto: jan arve kristiansen

foto: tyr

Integré PO av Hvam

Ritz P av Søstuen (pulje 3)

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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TopBull MAX:

RK

OR

TR

EIS

TE

Økt kjøttproduksjon
på norske ressurser

RÅ
VA
R

ER

GI DIN KJØTTPRODUKSJON FLERE FORDELER
Maxammonkorn:

TopBull MAX:

•

•
•

•
•

Gir økt tilvekst og kjøttproduksjon på
norske ressurser
Gir fastere gjødselkonsistens og
renere dyr
Øker utnyttelsen av norsk korn

FISKÅ MØLLE
ROGALAND
51 74 33 00

FISKÅ MØLLE
ETNE
53 77 13 77

FISKÅ MØLLE
TRØNDELAG
73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA
62 95 54 44

•
•
•

Helt uten soyamel og palmeolje
Vårt ungdyrfôr med høyest norskandel
Alkalisk fôr og grovere partikler gir
bedre vommiljø
Vitamin og mineral i pelleten
Passer til okser og kviger fra 4-5 mnd,
avhengig av grovfôrkvalitet

FISKÅ MØLLE
LØTEN
62 50 89 89

ØSTMØLLENE
69 81 49 40

www.fiska.no
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Import av embryo
far Mackcelmar og donorku Helinda
RRE.

v/Bjørn Aasen
Import av embryo har lenge vært et
ønske både fra medlemsmassen, styret og avlsutvalget i Norsk Limousin.
Arbeidet med import av embryo startet
for alvor høsten 2020.Nå kan vi endelig
presentere noen av dem.
Evolution International og Interlim i
Frankrike ble kontaktet. Avlsutvalget i
Norsk Limousin gikk bredt ut og innhentet informasjon om aktuelle donorkuer
og oksevalg. Det ble valgt 11 kombinasjoner, noe som ga forventning om
60-80 godkjente embryoer. Derav 4
kombinasjoner fra Interlim og 7 kombinasjoner fra Evolution.
I skrivende stund har 26 embryoer ankommet landet og ligger hos Geno.
Disse består av 13 embryoer av kombinasjonen med far Inox MN og donorku
Hardie RRE. Videre 13 embryoer etter
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Inox MN RRE VS * Hardie RRE
Inox MN RRE VS er en okse født
24.04.2013 hos oppdretter Gaec De
Bourbouloux. Far til oksen er Uruguay
og morfar er Cassis. Inox MN sine avlsverdier oppdatert 03.09.21 viser i franske Iboval følgende: Fødsel direkte 117,
tilvekst 101 (middels), muskel 92 (litt
under middels), beintykkelse 100, lynne
108 (over middels), samlet Isevr/produksjonsindeks 104, melkeevne døtre
96, kalvingsevne 98, samlet Ivmat/totalindeks 96.
Inox MN er en lettkalver som kombinerer dette med middels kalvingsevne på
sine døtre, noe som er sjeldent og veldig positivt. Interlim beskriver at døtrene
blir «elevagetypen/avlstypen», mens
oksekalvene får mere muskel. Mora Hardie RRE (RRE av de 1% beste kuene i

Frankrike), med far anerkjente Neuf RRE
M og morfar anerkjente Placide RR VB.
Hardie RRE sine franske Iboval tall viser
følgende: Fødsel direkte 110, tilvekst 96,
muskel 110, beintykkelse 104, samlet
Isevr/produksjonsindeks 108, melkeevne døtre 103, kalvingsevne 93, samlet
Ivmat/totalindeks 106.
Mackcelmar RJ * Helinda RRE
Mackcelmar benevnes også med navnet Mack, hans franske nummer er FR
1939 05 0113. Han er født 07.04.2016
hos oppdretter Gaec Elevage Mazaud.
Far til oksen er Edelweiss,og morfar
er Utrillo. Mackcelmar sine avlsverdier
oppdatert 03.09.21 viser i franske Iboval følgende: Fødsel direkte 104, tilvekst
105, muskel 116, beintykkelse 97, lynne
93, samlet Isevr/produksjonsindeks
116, melkeevne døtre 99, kalvingsevne 84, samlet Ivmat/totalindeks 112.
Mackcelmar beskrives som en lettkalver
i Frankrike med mye muskel. I Norge er

semin nummer 72254, Mackcelmar importert og brukt. Dette har gitt en veldig
tung fødselsindeks med 124 i fødselsvekt/O dagersvekt og 73 i fødselsforløp
kvige, begge avlsverdier uten stjerner
som indikerer lite sikkerhet bak tallene.
Mora Helinda RRE, med far anerkjente
Tastevin RRE QM og morfar anerkjente
ON Dit RRE M. Helinda RRE sine franske tall fra Iboval viser følgende: Fødsel
direkte 100, tilvekst 103, muskel 100,
beintykkelse 98, samlet Isevr/produksjonsindeks 102, melkeevne døtre 101,
kalvingsevne 100, samlet Ivmat/totalindeks 103.
Det nevnes at Mackcelmar er halvbror
(har samme far Edelweis MN) som Gagneur MN og Gamin, som også er brukt
noe i Norge. Edelweis MN og mye omtalte Fuschia er også helbrødre, mens
Loyal er sønnen til Fuschia. Semin etter
både Loyal og Fuschia er også brukt en
del i Norge. Alle disse oksene gir mye

Inox MN

muskel, noe de kombinerer med forholdsvis lave fødselsvekter. Det er likevel
viktig å legge til grunn at Mackcelmar
sine foreløpige tall i Norge på fødsel, gjør

at hans embryoer bør brukes på voksne
kyr.
Prisen pr. embryo blir 7600 kroner. Bestilling gjøres til Geno på 950 20 600.

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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Tid for forberedelser
– ammekua og kvigekalven
Beitesesongen er over – og for ammekua betyr det overgang til innefôring
og forberedelse til neste sesong. For besetninger som har gått ute med
kalven betyr det avvenning og forberedelser til ny kalving for ammekua,
og starten på en lang reise for kvigekalven til påsett.
v/ Ann-Lisbeth Lieng,
Fagsjef Drøv, Felleskjøpet Agri SA
For vårkalver er høsten og vinteren
perioden med lav produksjon. Kalven
er avvendt, og det nye fosteret stiller
ikke høge krav til næring de første månedene. Først i siste trisemester øker
behovet for energi og protein. En god
rasjon til kua i denne perioden bør gi
passe med energi, og slett ikke for mye
for å unngå økning av holdet gjennom
vinteren. Et godt grovfôr til ammekua bør
derfor være fiberrikt slik at dyret kan ete
passe mengde uten økning i holdet.
Grovfôret utgjør i snitt 97% av rasjonen
til ammekua – og kvaliteten bør derfor
vurderes opp mot besetningens behov.
Høstkalvere vil ha behov for mer energi
og protein på innefôring enn vårkalvere.
En vårkalver med et normalhold ved
innsett (3-3,5 holdpoeng) har behov
for rundt 5-6 fôrenheter pr dag i tidlig
drektighet. Behovet vil øke fram mot
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kalving, spesielt de tre siste månedene
opp til rundt 10 fôrenheter etter kalving.
En grovfôrprøve vil gi svar på hvor mye
fôr kua teoretisk har behov for, slik at fôringa kan tilpasses dyras behov og holde
kontroll på fettavleiring.
Hvorfor er holdet på kua så viktig? Først
og fremst kan feite kyr få mer utfordringer ved kalving. Fettet avleires på hele
kroppen, også rundt fødselskanalen slik
at denne blir trang, og kalvingen kan bli
hard både for ku og kalv. En annen utfordring er at etter kalving vil mye innvendig fett hindre et høgt fôropptak hos kua.
For dårlig dekning etter kalving kan gå
ut over mjølkeproduksjonen i verste fall.
Rent økonomisk er et økt hold et tegn på
for dyr fôring. For godt grovfôr, unødvendig kraftfôr eller for stor mengde grovfôr
vil over tid gi økt hold.
Når vi analyserer grovfôret og ser på
dette i forhold til kuas behov for mineraler
og vitaminer kommer det tydelig fram at
med en rein grovfôrbasert rasjon vil kua

få underdekning på viktige mineraler og
vitaminer uten tilgang på tilskuddsfôr. En
rasjon til ei ku midt i laktasjonen med 20
kg seint slått surfôr (0,8 FE/kg ts, 35%
tørrstoff) vil dette dekke energibehovet
til ei ku på 650 kg. For makromineraler
vil det være underdekning av magnesium, og trolig underdekning av kalsium
og natrium. For mikromineraler vil flere
av de svært viktige mineralene, som for
eksempel kobber og selen, være for lav
uten tilføring gjennom tilskuddsfôr.
Det er en jungel av både leverandører
og type tilskuddsfôr på markedet. Bolus
er blitt svært populært i ammekumiljøet,
og er en enkel sikring på mikromineraler.
Vær oppmerksom på at dyret vil fortsatt
ha underskudd på makromineraler og
vitaminer, og at det er ulikt innhold fra
ulike leverandører og typer bolus. For
sikring av dekning på både makro- og
mikromineraler og vitaminer må en over
på andre typer tilskuddsfôr enn bolus. Til
ammekua leverer Felleskjøpet flere pro-

dukter spesielt tilpasset ammekua, både
i form av tilskuddsfôret Pluss og kraftfôret Formel. Med mange leverandører
og produkter er det fornuftig å legge
en plan for hva du ønsker å bruke og
hvordan. Allsidige tilskuddsfôr bør stort
sett brukes alene og ikke i kombinasjon.
Noen unntak finnes, som for eksempel
saltstein.
En fôrplan skal gjenspeile dyras behov til
vedlikehold og produksjon. Med Felleskjøpets verktøy kan din salgskonsulent
hjelpe deg med å beregne fôrbehovet
til dyra, vurdere kvaliteten på grovfôret
og tilpasse både kraftfôr og tilskuddsfôr, for friske dyr og riktig hold til neste
kalving. Formel Ammeku Konsentrat
dekker mineraler og vitaminer fra ca 0,5
kg/dag, og er rik på protein. Fra høsten
2021 leveres denne også i småsekk på

25 kg, og vil gi en enklere og praktisk
fôring til mindre besetninger.
Kviger til påsett
Ei kvige som skal gjøres klar til påsett
skal ha en god tilvekst i første periode, men unngå å bli feit. Ved innsett
bør kvigene veies og vurderes slik at
ønsket tilvekst fram til parring kan bestemmes. Ei stor kvige ved parring vil
gi store mordyr, og for høg tilvekst gir
rask fettavleiring. Er målet ei ammeku
på 700 kg bør vekt ved parring være
minst 450 kg levende vekt. En avvent
kvigekalv med avvenningsvekt på 275
kg og en målvekt ved parring på 450
kg bør vokse ca. 680 g/dag fra 200
dagers alder til 15 mnd. For å oppnå
denne tilveksten må kviga enten ha et
tidlig slått grovfôr eller suppleres med
kraftfôr. Hun skal riktig nok ikke ha like

mye som en okse – men en fornuftig
mengde ut fra ønsket tilvekst. Et middels grovfôr krever gjerne 1-1,5 kg
kraftfôr i supplering, og som regel ca.
50 g tilskuddsfôr for god dekning av mineraler og vitaminer. For å sikre ønsket
tilvekst kan kviga måles, enten med vekt
eller målbånd ca. hver tredje måned slik
at fôringa kan justeres. Hvilket kraftfôr
kviga skal ha bør vurderes opp mot
kvaliteten på grovfôret. Ofte kan kviga
få samme kraftfôr som oksene – men
i mindre mengde. Ulike kraftfôrtyper
har forskjellig innhold av mineraler og
vitaminer. En enkel kontroll av hvor mye
kraftfôr som skal til for å dekke kvigas
behov avdekker om det er behov for
ekstra tilskudd.

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

Også
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+47 91350752 | vetmidtveit.no
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animax_vet
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Mineralar i praksis
I eit tidlegare nummer skreiv me om dei store mineralane. I denne
artikkelen skal me ta for oss dei små mineralane eller sporemna
– selen, jod, kobolt og koppar. Kvifor er det nødvendig å ha ein
annan strategi for tilskott av dei små enn dei store mineralane?
Kvifor er konsekvensen av mangel på selen, jod, kobolt eller
kopar større enn for dei store mineralane?
v/Veterinær Inge Midtveit,
www.vetmidtveit.no
Store og små mineralar
– kva er forskjellen?
Ei ku i laktasjon treng om lag 5 milligram selen om dagen, medan ho treng
kanskje 100 gram kalk. Om ei ku et
20 kg tørrstoff gras, så får ho kanskje
i seg 100 gram kalk men berre om lag
0,4 milligram selen. Graset dekker altså
kalkbehovet, men gjev altfor lite selen. I
gjennomsnitt inneheld norsk gras 0,07
mg selen per kilo tørrstoff, medan behovet er i området 10-20 gonger høgare.
Ein annan viktig skilnad mellom store og
små mineralar, er at dyra regulerer opptak og utskiljing av dei store mineralane
effektivt. Dette skjer ved at hormoner styrer utskilling over nyrene og opptak over
tarm. Det gjer at dyra lever godt med underdekning av kalk og fosfor i periodar.
Problemet oppstår når det blir ubalanse
i dei store minerala – for mykje kalium og
kalk og for lite magnesium. Det kan føre til
mjølkefeber og svake kalvingar.
Sporemna har ikkje regulering - er det for
lite i graset, så vil dyret i løpet av ganske

Eit svart dyr vil sjå slik ut om det er friskt.
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kort tid utvikle mangel. Selen, jod, kobolt og kopar er nødvendig for ei rekke
hormoner, enzym og proteiner, og mangel påverkar livsviktige kroppsfunksjonar
som stoffskifte, forutnytting, fruktbarheit
og immunforsvar.
Vanlege teikn på sporemnemangel
Dårleg livskraft hos normalt fødde kalvar
er nesten alltid årsaka av underdekning
på selen og jod under drektigheita. I
fosterlivet må kalven produsere nok av
stoffskiftehormonet for at den skal ha
god livskraft og kuldetoleranse etter
fødsel, og dette krev at mora har fått
nok selen og jod under drektigheita.
Ein slapp kalv med svak sugerefleks på
grunn av selen- og jodmangel, har ei mor
med like dårleg selen- og jodstatus. Det
påverkar kuas fruktbarheit, stoffskifte og
immunforsvar.
Koparmangel gjev dyr som slepper vinterpelsen langt utpå sommaren. Dyra ser
lurvete ut og manglar glans i hårlaget.
Kopparmangel gjev også ofte brunaktig
pels hos svarte kyr. Tynt med hår rundt
augene og på øyrene, er også eit teikn
som er vanleg. I Nederland kallar ein det
koparbriller. Økonomisk er likevel kopar

mest interessant fordi det gjev svak
fruktbarhet og dårleg brunst.
Koparmangel langs kysten
og jodmangel i innlandet
Koparinnhaldet i graset varierer ikkje så
veldig mykje her til lands, men koparmangel finn ein nesten berre langs kysten.
Dette kjem av at det er variasjon i kor
mykje av koparen som er tilgjengeleg for
dyra. Molybden bitt koparen og gjer den
utilgjengeleg. Mykje jern og svovel i graset vil forsterke effekten av molybden. I
mange dal- og fjellbygder får dyra nok
kopar fordi det er lite molybden i graset,
og ekstra tilskott utover det dei får med
kraftfôr etter kalving er så langt me veit
ikkje nødvendig. Dette er ofte dei same
bygdene som har lite jod. Langs kysten
er molybdenmengda i gras vesentleg
høgare og dermed bitt det koparen og
gjer den utilgjengeleg for dyra.
Mistanke om mangel
– korleis stille diagnose?
Ein bør ha ein grunn til å undersøke
mineralstatus og ikkje noko ein gjer for
sikkerhets skuld. Sjå faktaboksen for
produksjonsmål - er kalvingsintervallet

Eit dyr med koparmangel vil få ei brunfarge i pelsen

langt, kalvedødelegheita høg, osv? Fleire
av produksjonsmåla er påverka av sporemnestatus, men ofte er det andre ting
også. Særleg er kuas hald ved kalving
og underdekning på energi etter kalving
viktig.
Dersom ein har grunn til å mistenke
mineralmangel, er grovfôranalyser med
utvida mineralprofil det fyrste ein må
få gjort. Grovfôret er felles for alle dyr i
buskapen og vil difor påverke alle dyr.
Blodprøver kan vera nyttig og gje god
informasjon, men for fleire av analysene
er det stor variasjon mellom dyr og ofte
blir resultatet påverka av tilfeldige ting.
Kostnadene er ganske høge og derfor
tek ein ofte blodprøve av berre eit fåtal
dyr. Spørsmålet som er uråd å svare på,
er om nettopp desse dyra er representative for heile buskapen. Ein risikerer
altså å konkludere feil dersom ein ikkje
har grovfôranalyser å støtte seg til.
På grunnlag av grovfôranalysene summerer ein opp det dyra får i seg frå grovfôr,
legg til det dei evt. får av kraftfôr og mineraltilskott. Dette gjev ein god indikasjon på
om dyra får i seg nok og om det er sporemnemangel som er årsaka til problemet. Det neste steget blir så å gje ekstra
tilskott av det ein mistenkjer manglar og
sjå korleis dyra responderer. Blei brunsten
sterkare, vart kalvane sprekare ved fødsel,
og blei pelsen skinande svart? Er svaret
er ja, så har du stilt rett diagnose.
Korleis velje tilskottsform?
Dei store minerala må gjevast i pulverform
på forbrett, i blandar eller i ei balje på fri
tilgang for mengdene er så store at det
ikkje er nokon annan måte å gjera det på.
Sjølv om desse også inneheld sporemne,
så vil opptaket av mineralblanding på fri
tilgang vera variabelt og ein kan ikkje vera
sikker på at alle har fått det dei treng.
Forblandarar er blitt meir vanleg og gjev
eit stabilt og einsarta fôr som er godt for
vomma. Utfordringa er at fôropptaket til ei
ku går ned fram mot kalving og dermed
vil også inntaket av sporemne som ein
blandar i fôret også gå ned. I den same
perioden aukar sporemnebehovet i takt
med fosterets vekst.
Resultatet er ofte at ein del av dyra får
mangel og dreg ned produksjonsresultatet. Dårleg fruktbarheit, langt kalvingsintervall og svakfødde kalvar gjer eit stor
innhogg i økonomien til ammekubonden,
og det er derfor viktig at alle dyr har fått
nok selen, jod, kobolt og kopar til å yte
like godt.
Ein må altså gje sporemne på ein måte

som sikrar at alle dyr får nok, men likevel
ikkje meir enn dei treng. Kraftfôrkonsentrat er eitt alternativ der dyra også treng
ekstra protein eller energi. For dei som i
hovudsak fôrar med gras vil dette sjeldan
vera tilfelle, for problemet er at dyra fort
blir for feite i sinperioden. Slikkebøtter
er mykje brukt i Storbritannia, men prisen i Noreg gjer at det fort blir dyrt og
problemet med variabelt opptak er også
eit tema. Bolus er blitt vanleg å bruke på
storfe både inne og på beite. Fordelen
med bolus er at du gjev det til kvart enkelt
dyr og veit difor at alle har fått det same.
Det finst mange produkt på marknaden
og ikkje alle gjev frå seg det som dei lovar.
Det er også grunn til å velje ein bolus som
er tilpassa vekta på dyra og der ein kan
dosere kopar etter behov.

FAKTA

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

er rett at organiske sporemne som til
dømes selenjær/selenmethionin blir
teke opp lettare av dyra enn uorganisk
selen. Men organisk selen må brytast
ned til uorganisk selen for å bli bygd inn
i dei enzyma og proteina som dyret har
bruk for. Under gitte situasjonar vil ikkje
alt organisk selen gå inn i proteinproduksjonen, men derimot bindast opp
andre stader. Det er derfor stor uvisse
om organisk selen faktisk er meir effektivt under alle forhold.

Kva med sink, mangan
og dei andre?
Det blir frå tid til annan meldt om mistanke
om mangel på desse minerala. Ofte er
det fordi det er tatt ut blodprøver og laboratoriets grenseverdi for mangel gjev
dyrlegen mistanke om mangel. Det kan
finnast enkeltbuskapar som har mangel
på til dømes sink eller mangan, men det
er aldri stadfesta manganmangel i Noreg.
I Storbritannia er
manganmangel
knytt til misdanningar og såkalla
«bulldogkalvar»,
men det er ei
svært sjeldan diagnose. Sink er
det heller aldri
påvist mangel på
her i landet. Det
er derfor fagmiljøet er klar på at
det er selen, jod,
kobolt og kopar
✔ Vi fører alle typer oljer/smøremidler
som er dei kritisk
og filter til kjøretøy, maskiner,
viktige sporemna.

TOTALLEVERANDØR AV OLJE

Er organiske
sporemne
betre enn
uorganiske?
Dette er eit ti på
topp spørsmål i
husdyrnæringa
i mange land og
marknadsføringa
av organiske
eller «chelated»
sporemne er
omfattande. Det

fartøy og annet utstyr.
✔ Leverer til kunder i hele Norge.
✔ Gunstige betingelser på
frakt – fraktfritt over
gitte volum.
✔ Ta kontakt for et godt tilbud!

Telefon: 47 96 47 92 / 47 96 47 03
E-post: post@fosen-as.no Web: www.fosen-as.no
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Skutle Gard Limousin
Av Hans Ove Øvsthus
Garden
Garden Skutle ligg på Voss 350 m over
havet.
Garden blir drive av Ingrid Skutle på fulltid, og av Hans Ove Øvsthus som har
jobb i Nordsjøen ved sidan av. I tillegg
har vi tre born på 33,30 og 27 år.
Vi starta med ammekyr i 2004 etter
at Magne Knapstad inspirerte oss til å
byrje.
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I dag har garden ei lita besetning mordyr
med limousin som eg meiner har god
genetikk.
Alle mordyr blir inseminert med norsk/
fransk semin. Gamlefjøset er omgjort til
lausdrift for ammeku, men hovudinntekta kjem frå 40 årskyr i mjølkeproduksjon.
Kvifor limouin?
Etter ein rundtur på gardar i heile landet
saman med Magne Knapsted, vart eg
fasinert av rasen.

Vi var så heldige og fekk kjøpe 2 gode
kyr av Simen Wigenstad på Dovre. Vikke
av Dovre,mor til Charmant av Dovre, og
Søta av Kullebund, mor til Agvald av
Dovre er eksempel på to vi fekk kjøpe.
Desse to er stammødre til mange av
dyra våre.
Embryo
Her på garden er det stor interesse for
embryo, og vi har skylla eigne dyr 2 gonger med godt resultat.

Har no 2 drektige med fransk embryo
etter Gimli og Mars PP.
Dyra våre går på både utmarks- og innmarksbeite. Det er viktig å utnytta utmarksbeite og dei ressursene det gjev.
Avl og sal av kjøtt
Vi har i år fått inn kalven Rino av Skutle til
fenotypetest. Han er den einaste kalven
etter oksen Gangneur i årets test. Oksen
frå i fjor vart elles salgsokse, noko me er
godt fornøgd med. Ramma og det sosiale rundt limmo og Staur auksjon og
håpar det er tilbake i år.

Limousinkjøtt fra Skutle gard har gått som varmt hvetebrød.

Skutle Gard Limousin har også satsa litt
på nisje med sal av limousinkjøtt.
Salget har vore ein ubetinga suksess
og vi meiner det er viktig å utnytta dei
resursar ein kan.

Stafettpinnen går med dette vidare til
Nils H. Snekvik.
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Besøk av dansk
limousinforening
Etter et års planlegging,
kunne våre danske limousinvenner endelig fullbyrde
sin tur til Norge. Det ble et
trivelig møte med interessante diskusjoner og omvisninger på ulike gårder
i Rogaland.
v/Sven Magne Skadsem
To dager til ende
Fredag 10.09. troppet hele 51 personer
fra dansk limousinforening opp i Rogaland. Med et glødende engasjement vi
bare kan misunne dem, var alle klare for
en innholdsrik dag. Til stor glede for de
oppmøtte, spilte også værgudene på lag
denne dagen.
Dagen startet med gårdsbesøk og om-

Hele gjengen samla hos Horpestad Limousin.

visning hos Horpestad Limousin. Her var
også Fatland tilstede, og de stilte med
grillmat til hele gjengen. Deretter gikk
turen til Malmheim Limousin, der det ble
omvisning og kaffe og kaker.

De frammøtte studerer dyra hos Malmheim Limousin.
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Lørdag 11.09. var det omvisning hos
Aarsvold Limousin etterfulgt av en orientering ved Bengt Egil Elve fra Nortura.
Nortura stod også for bevertninga denne
dagen. En nydelig pizza stod på menyen.

Danskene fikk se et nytt og moderne fjøs hos Aarsvold Limousin.

Grilling hos Horpestad Limousin.

Dansk avlsarbeid
Når man møter kjøttfeprodusenter fra
andre land, er det alltid inspirerende å
diskutere avlsarbeid. I Danmark består
nå det meste av avlsarbeidet på kollede
dyr,der besetningene varierer mellom 5
kyr og 500 kyr. Noen FF-dyr fra Frankrike importeres imidlertid for å opprettholde og videreføre særpreget for rasen.
Det er stort fokus på eksteriør og farge
på dyrene, og aller helst skal dyrene
være lyse. Det har også vært et utstrakt
fokus på kalvingsevne i dansk avl. Mens
man i det norske avlsverdisystemet har
valgt å vekte kalvingsevne mindre, har
man i danmark gjort det motsatte. Det
er interessant hvordan to land så nær
hverandre kan ha så ulike syn på avlsarbeidet.

Samtalene går lett på forbrettet hos Aarsvold Limousin.

Den danske teststasjonen for okser ble
nedlagt for noen år siden på grunn av
dårlig økonomi. Danskene er derimot

Folk tar en pust i bakken
utenfor fjøset til Malmheim Limousin
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veldig engasjerte i dyreutstillinger.
Slike utstillinger er en flott arena for å
diskutere avlsarbeid. Uten å gi danskene
noe info på forhånd, fikk de også se på
slaktestatistikken i Norge. De ble mildt
sagt forbauset over at klassene hadde
gått så drastisk ned hos oss.
Vi takker dansk limousinforening for besøket, og håper på en snarlig reprise
av dette arrangementet. Kanskje norsk
limousinforening må dra til Danmark
neste gang?

Danskene fikk bivåne det vakre kulturlandskapet i nærområdet.

En limousinflokk i vakkert kulturlandskap kan få noen og en hver til å stoppe opp for å se.

VI ER MED PÅ
LIMOUSINLAGET!
→ VI SAMARBEIDER MED LIMOUSIN
→ SPESIALISTER PÅ SLAKTING
→ EFFEKTIV DYRETRANSPORT
→ KJØP OG SALG AV LIVDYR
→ KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

ET SELSKAP I

-KONSERNET

MIDT-NORGE SLAKTERI AS • KIRKEGATA 70, 7600 LEVANGER • 74 08 37 00 • postmottak@norsk-slakt.no • norsk-slakt.no
Midt-Norge Slakteri 2021 105x148.indd 1
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Ytring:

Hvor går norsk avlsarbeid?

Lars Henden har drevet med limousin i
over 20 år. Nå stiller han spørsmål ved
utviklinga i norsk avl.

Av Lars Henden
TYR vil tydelig styre det meste av
norsk avlsarbeid. Dette til tross for at
vi har et avlsutvalg som kjenner norsk
og utenlandsk limousinavl mye bedre
enn noen som jobber i TYR.
TYR vil ha lettkalvere, og dersom
mordyr har for høy indeks på fødsel
er kalven utelukket som testkandidat.
Det hjelper ikke om kua/kviga har kalvet uten hjelp.
En kalv kan være liten eller stor, men
problemene kommer ofte uavhengig
av dette. Mye kommer an på foring
og størrelse på mordyret. På kviger
kan problemer forekomme, men på
kyr er det normalt aldri noe problem
Har selv brukt okser som ikke er lettkalvere, og om kalven er 45-47 kg er
det aldri problem på ku. Vi trenger å
rekruttere nye hodyr etter ulike dyr, og
produksjonsoksene må prioriteres.
Nå har det vært tatt inn okser som
er bra på melk flere år, og det er bra!
Men da bør vi få inn okser som også

Bildet viser en sønn etter Lorenzo PP. Oksen ble vraket av TYR før årets testomgang til
tross for at avlsutvalget i norsk limousin ville ha han med. Henden spør seg nå hvorfor
raselagene nærmest har mistet all innflytelse på eget avlsarbeid.

tilfører andre egenskaper. Avler vi bare
på lettkalvere vil vi få mindre mordyr med
dårlig kalvingsevne som gjør at vi en dag
ikke får ut kalven.
Etter min mening skal TYR være en
paraplyorganisasjon som jobber for å
bedre vilkårene for ammekua. De skal
hjelpe og støtte raselagene for å nå

felles mål, ikke sette dem opp mot
hverandre. Raselagene må samtidig
få tilbake sin posisjon som avlsorganisasjon. Raselagene skal være den
viktigste aktøren for å drive avlsarbeidet, mens TYR objektivt skal vurdere
resultatene innenfor de rammene raselagene har satt.
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LUNs
HJØRNE

Av Aud Vedal Sandnes

Limousin Unik er et konsept som står mange Limousin-
bønder nært. I de neste bladene fremover skal vi presentere 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.

Kilde: Brosjyre, LUN

Kalvestek av bog med fløtesaus
2 kg surret kalvestek av Limousin
Kalv Unik
2 ts salt
1 ts pepper
Olje til steking
1 stk løk
2 stk gulrot
100 g sellerirot
¼ purreløk (det grønne)
10 godt modne tomater delt i fire
Ca. 8 dl vann eller kraft
3 dl fløte
5 ss maisenna
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Gni kjøttet med salt og pepper og brun
steken i olje i stekepanne. Skrell grønnsakene og del løken i båter, og det andre
i biter. Brun grønnsakene i samme panna
som kalvesteken. Set et steiketermometeri den tykkeste delen på kalvesteken.

Legg steken i en ildfast form eller langpanne, og fordel løk, gulrot, purreløk og
tomater rundt. Sett steika inn i forvarmet ovn på 125°C. Hell på litt vann eller
kraft i forma til det går midt på steken.
Etterfyll om vannet fordamper i løpet av
steketiden. Steketiden er avhengig av
størrelsen på steken. Når termometeret

viser 62°C er den rosa inni. Ved 70°C
er snittflaten grå. La steken hvile ca. 15
minutter før du skjærer den opp.
Saus: Sil krafta gjennom fin melsikt. Ha
i fløten. Kok opp og jevn med maisenna
utrørt i kaldt vann. La sausen koke i 5
minutter. Smak til med salt og pepper.
Server med rosenkål som er stekt med
bacon og løk, samt kokte mandelpoteter
og rørte tyttebær.

 4 porsjoner | 🕞 2,5 time

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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Trykk på Registrer deg øverst til høyre på fremsiden av nettsiden: www.bekkenstrom.no

deretter
på vindu
til høyre i nytt bilde: Ny bruker? Opprett en konto
Et utvalg av våre profilerte
profilerte klær
klærTrykk
egnet
for
vintersesongen
egnet
for
vintersesongen

ALLE PRISER ER EKS MVA

Enklere å bestille limousinklær! Kjøp dine produkter på nett
Instruksjon bruk av Bekken&Strøm sin nettportal for bestilling av varer
Instruksjon
bruk av
av Bekken&Strøm
Bekken&Strøm sin
sin nettportal
nettportal for
for bestilling
bestilling av
av varer
varer
Instruksjon bruk

020918580
Trykk på Registrer LEMONT
deg øverst til høyre på fremsiden av nettsiden: www.bekkenstrom.no
CLIQUE
Trykk deretter på vindu til høyre i nytt bilde: Ny bruker? Opprett en konto
Trykk på Registrer deg øverst til høyre på fremsiden av nettsiden: www.bekkenstrom.no
FUSKEDUNJAKKE
Trykk på Registrer deg øverst til høyre på fremsiden av nettsiden: www.bekkenstrom.no

Trykk deretter
på vindu til høyre i nytt bilde: Ny bruker? Opprett en
konto
Trykk
på: Ja, jeg er bedriftskunde
Str:
S-2XL
Trykk deretter
på vindu til høyre i nytt bilde: Ny bruker? Opprett en
konto

550 kr

Deretter registrerer du ny bruker, fyll inn alle opplysninger her:

Fyll inn avtalekode: limo.

Trykk på: Ja, jeg er bedriftskunde
Deretter registrerer du ny bruker, fyll inn alle opplysninger her:
Trykk på: Ja, jeg er bedriftskunde
Trykk på: Ja, jeg er bedriftskunde
Deretter registrerer du ny bruker, fyll inn alle opplysninger her:
Deretter registrerer du ny bruker, fyll inn alle opplysninger her:

ALLE PRISER ER EKS MVA

020918580
CLIQUE LEMONT
Fyll inn avtalekode: limo.
FUSKEDUNJAKKE
Fyll inn avtalekode: limo.
Fyll inn avtalekode: limo.
Str: S-2XL

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

470 kr

550 kr

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

350 kr

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

470 kr
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brodertlogo
logo
KLÆR -- brodert

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

450 kr

029208080
029208080
SOTARN SVART
SVART
NATOLUE SOTARN
Str: onesize
onesize

150 kr

BESTIILING SENDES TIL RITA STEINVIK
2112027905
GENSER
STRIKKET
ritasf@online.no
ASTON SVART

Finstrikket genser med V-hals, «fully fashioned»,
silikon behandlet for mykere følelse.
Elastan i mansjett og i nederkant.

Str: S-3XL

350 kr
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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

