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Leder
AV: KRISTIAN HOVDE // STYRELEDER I NORSK LIMOUSIN

Et nytt år skrives snart inn i historiebøkene. Få 
hadde nok trodd at vi skulle leve med koronar-
estriksjoner ved inngangen til 2022, men det er 
altså fasiten i dag. Pandemien har ført med seg 
en del bieffekter også for vår næring. Ustabile in-
ternasjonale markeder har ført til høye råvarepris-
er, der gjødselprisene står som et grelt eksempel. 
Norske myndigheter har i løpet av året sagt ja 
til et energisamarbeid med energirammeverket 
ACER i EU. Dette har ført med seg svært høye 
strømpriser. Den 11.12.21. gikk regjeringen inn 
for å kompensere halvparten av strømregningen 
for privathusholdninger der prisen overstiger 
70 kWh. Foreløpig har det ikke vært snakket 
om noen form for kompensasjon for nærings-
drivende. Økte råvarepriser og strømutgifter 
vil kunne gi økt infl asjon og dårligere kår for 
privathusholdninger. De fl este bedrifter som 
opplever slike utgiftshopp, vil naturlig øke prisene 
på sine produkter. Men hva vil skje i landbruket? 
Ustabile internasjonale markeder har så langt ikke 
åpnet øynene til våre politikere. Uten norsk indus-
tri og norsk matproduksjon, er vi svært skjøre for 
det som skjer i internasjonale markeder. ACER 
og strøm er nok et eksempel på at våre politikere 
ikke har med seg et proteksjonistisk tankegods. 
Fri fl yt av varer og tjenester i EU ser ut til å veie 
klart tyngre enn å ta vare på og videreutvikle 
ressursene vi har i Norge. 
Vi går inn i et nytt år med stor usikkerhet i 
landbruket. Økning i råvarepriser og strøm ble 
kompensert i høst, men bare siden den gang har 
utgiftene fortsatt å stige ekspansivt. Det knyttes 
derfor stor spenning til jordbruksoppgjøret 
våren 2022. Støtteordningene er imidlertid ikke 
løsningen på alt. De gjør oss ytterligere avhengige 
av politikk, og det kan senere slå tilbake på oss. 
Ideelt sett burde vi også kunne kompensere de 
økte utgiftene i markedet. Stadig fl ere produsent-
er kaster seg på nye markeder som «Reko-ring», 
«Bondens Marked» også videre. Andre selger 
produkter direkte fra gårdsutsalg. Dette er med 
på å øke prisene produsentene tar ut i markedet, 
og i det små bidrar man til å utfordre kjøpmenn 
og grossister. Markedet for kortreist, sunn og 
bærekraftig mat er der, men det gjelder å fi nne en 
form på det. 
Til tross for denne usikkerheten, ser vi mange 
positive tendenser i norsk landbruk. Hvert år er 
det nye produsenter som kommer til. Nina og 
Steffen Bekke fra Iveland, og Margit og Kristen 
Ramse-Aamlid som dere kan lese om i dette 
bladet, er eksempler på unge par som satser. 
Et annet eksempel er Anne Marie Kvalen og 
Arild Lid fra Voss som deltok på styremøtemid-
dag i november. De satser tungt på limousin i 
et fl unkende nytt fjøs. Det kan vel ikke være så 
ille når mange unge ønsker seg inn i næringa? 
Det er svært viktig at vi tar vare på nye brukere i 
miljøet. De representerer en ressurs for framtidas 
jordbruk, og det er essensielt at deres stemmer 
blir hørt. Kanskje kan disse være med på å minne 
oss på hvorfor vi egentlig driver i landbruket? 
Det er sjelden umotivert når man tar et valg om 
å drive i vår næring, og unge som satser fi nner 
oftere de positive argumentene for å drive. 

En annen positiv tendens, er at salget av kvalitet-
skjøtt ser ut til å øke. I fjor på denne tiden kunne 
vi lese at salget av Kalv Unik var doblet. Mye av 
suksessen kunne tilskrives Arne Hatløy og styret 
i LUN som opprettet direkte kontakt med enkelte 
restauranter. I høst kunne vi også gjennom me-
diene lese om kjedebutikker som tok kontakt for 
å få kvalitetskjøtt av norsk storfe. For småpro-
dusenter som selger kjøttet sitt direkte, ser også 
salget ut til å gå meget bra. Med disse trendene 
kan man forsiktig bevilge seg å se en utvikling 
der forbrukerne er mer opptatt av kjøtt med god 
spisekvalitet. Så er det opp til både oss selv og 
landbruksorganisasjonene å sørge for at vi som 
produserer kjøttet sitter igjen med en anstendig 
del av kaka. 
En tredje positiv tendens er at vi har nøkkelp-
ersoner som kjemper for oss. Det er knapt en 
person i Norge som ikke har hørt om bondeop-
prøret, og vår nye landbruksminister Sandra 
Borch lover opptrapping på 70-tallsnivå. Totalt 
sett viser dette at vi kan påvirke både individuelt 
gjennom stemmeretten, men også kollektivt 
gjennom et opprør. All ære til de som kjemper 
vår sak! 
Nettopp dette kollektivet er noe vi må bli fl inkere 
til å dyrke. Ofte kommer argumenter fragment-
ert via sosiale medier eller andre kanaler. Dette 
skaper usikkerhet om hvilken vei kollektivet vil. 
Derfor er det viktig å styrke de formelle og ufor-
melle kommunikasjonsarenaer innad i raselag og 
på tvers av andre raselag. TYR har fl ere arenaer 
der ledere fra raseutvalgene møtes, men som et 
supplement til dette burde styrene i raselagene 
ha fl ere møtepunkter og fl ere kommunikasjon-
sarenaer. Dette vil gi oss mer kontinuitet i diskus-
joner, og følgende mer tyngde når vi skal kjempe 
ammekuas sak. Som styremedlemmer, kan vi 
være de første til å ta selvkritikk for at det ikke er 
gjort noe aktivt med dette. Like fullt trengs det at 
engasjementet fra medlemsmassen kanaliseres 
mer direkte. I løpet av vår tid i styret har det vært 
svært begrenset med telefoner eller e-poster fra 
medlemsmassen. Da kan det være utfordrende 
å vite hva man skal jobbe med, og hvordan man 
skal jobbe sammen med andre raselag.
Håpet for årsmøtet i februar, er at det nye styret 
gis klare signaler om hva som forventes av 
dem. Årsmøtet er vårt øverste organ, og en unik 
mulighet til å påvirke. Medlemmer oppfordres 
derfor til å bruke årsmøtet aktivt til å komme med 
innspill til styrearbeidet. 
Håpet for det nye året, er at vi får et jordbruk-
soppgjør som gir ny optimisme. Kanskje blir 
vi også vitne til en konkret opptrappingsplan? 
Det er også lov til å håpe på at forbrukerne i 
stadig økende grad får opp øynene for norsk 
kvalitetsmat, og at vi som produsenter kan ta ut 
mer marginer for de fantastiske produktene våre! 
Så til tross for økte råvarepriser og dyr strøm ser 
kanskje framtida lys ut? Det er hvert fall ingen tvil 
om at vi går et spennende år i møte! 

Med dette ønsker vi alle våre medlemmer 
og lesere av Limousin Nytt ei riktig god jul 
og et godt nytt år! 

Lederen er skrevet i samarbeid med 
nestlederen i Norsk Limousinforening
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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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v/Siv og Alf Erik Lånke

Siv og Alf Erik Lånke bor på fjellgården 
Svengård på Nerskogen i Rennebu 
kommune. Sammen med familien, 
har de startet utsalg av gårdsmat i en 
region der fokus på lokale råvarer og 
kortreist mat blomstrer. Her forteller de 
sin historie om å foredle og selge sine 
produkter direkte fra gården. 

Kort om familien og drifta
På Svengård bor vi; Siv og Alf Erik. Her 
bor vi sammen med Siv sine tre sønner 
på 14, 16 og 18 år, og Alf Erik sin eld-
ste sønn Rune og svigerdatter Nadia. 
De har tre barn, to jenter på fire og to 
år,og en nyfødt sønn.

Vi ble et par for 10 år siden. Da drev Alf 
Erik hjemgården sin med kjøttproduksjon 
og Siv hadde akkurat avsluttet melke-
produksjon på Svengård. Sistnevnte så 
etter nye muligheter for å holde drift på 
gården. Alf Erik hadde da hatt ammekyr 
noen år. Han hadde prøvd flere forskjellige 
raser men endte til slutt opp med å være 
best fornøyd med limousin. Det ble da 
så vi sammen kjøpte inn en buskap med 
limousinfe. Vår første felles investering. Vi 
bygde etter hvert opp en buskap på 60 
ammekyr +påsett. Ved årsskiftet i fjor tok 
Rune over hovedansvaret for kjøttproduk-
sjon. Vi hjelper til der det trengs og drifter 
videreforedlingen.

Nerskogen er ei relativt ung bureiser-

grend, som ligger på ca 750moh. De 
siste 20 årene har grenda blomstret 
opp for fritidsbruk. Det er bygd vel-
dig mange nye hytter som har ført til 
mange arbeidsplasser og stort poten-
siale av folk som bruker grenda og ter-
renget for fritid og rekreasjon. Det har 
også ført til nye muligheter for handel 
og det ble bygd stort fint næringsbygg 
for 5år siden som huser Nerskogen 
landhandel, joker butikk og kafé .

Produksjon av gårdsmat
Ammerkyrne går på sommerbeite i 
randsona av Trollheimen. Her er det 
tett nærhet til hyttefelt og turstier. Når 
hyttefolket er ute på turer blir dyra en at-
traksjon, og det ble etter hvert spørsmål 
om det ikke var mulighet for å få smake 
på de fine dyrene. Der kom tanken, 
etterspørselen som førte til at vi startet 
opp med Trollheim gårdsmat. Vårt første 
produkt var da Trollheim burger. Det kan 

Trollheim gårdsmat 
– Frisk satsing og smak av fjell

Vi leverte inn Flank steak til konkurransen på Trøndersk matfestival. Fikk prisen for årets 
kjøttprodukt. Begrunnelse: Dette produktet overrasket dommerne. Et veldig godt produkt 
med både god konsistens, fint kutt og mange bruksområder.
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ofte være en grei sak å få solgt enkelte 
stykningsdeler som fileter og entrecôte, 
men skal det gå rundt må du jo sørge 
for at du har igjen for hele slaktet. Vi 
slakter nisjeslakt hos Nortura, derfra får 
vi de i retur for nedskjæring og videre 
bearbeiding. Resten står vi for selv. Deler 
opp stykningsdeler som vi stort sett 
selger i kilospakninger. Vi lager burgere, 
kjøttkaker, pølser og okserull. Siste 
året har vi solgt ca 5 tonn limousinkjøtt 
direkte til forbrukere gjennom lokal bu-
tikk, Bondens Marked, REKO-ringer og 
andre markeder. Fra vi startet opp har vi 
hele tiden hatt utsalg på Joker Nersko-
gen. Vi anser fritidsbrukere av Nersko-
gen som vårt største kundesegment.

Per dags dato leier vi produksjonskjøk-
ken. Vi ønsket å teste ut markedet før vi 
eventuelt satset og investerte i eget stor-
kjøkken. Nå har vi kommet opp i såpass 
omsetting at vi har kommet frem til at 
tiden er inne for å skaffe oss eget kjøkken. 
Planene er nå å gjøre om underetasje på 
våningshuset til kjøkken og selvbetjent 
gårdsutsalg . Det har vært mye spørsmål 
spesielt siste året om at kunder ønsker å 
komme til gården for å handle.

Tanken vår har hele tiden vært at lokal-
matproduksjon kombinert med amme-
kyr/kjøttproduksjon skulle utvikle seg til 
å kunne sørge for flere arbeidsplasser 
på gården.

Vi drifter i dag flere gårder og ønsker at 
i fremtiden skal det være mulig for flere 
familier å ha sin arbeidsplass knyttet 
til gårdene. Nerskogen er et marginalt 
landbruksområde i og med at det ligger 

så høyt til fjells. Det er lange vintermå-
neder som krever mye areal for å få 
nok vinterfor. Men ved å ta en større 
del av verdiskapingen selv, fra jord til 
bord, så har vi trua på at det skal være 
muligheter for arbeidsplasser på begge 
gårdene våre til neste generasjon.

Hvorfor akkurat Limousin?
Når Alf Erik startet opp med kjøttpro-
duksjon så prøvde han ut flere raser 
storfe. Det var da limousin som merket 
seg ut spesielt. De utnytter fjellbeite 
godt og har et sterkt flokkinnstinkt som 
gjør at de holder seg samlet i flokk om 

de går på større områder. De er gode 
kulturlandskapspleiere og spiser busker, 
kratt og fjellurter. Det var også mindre 
kalvingsvansker enn de andre sortene vi 
sammenlignet med. 

Limousin har jevnere kvalitet på slak-
tene enn de andre rasene vi testet ut 
og lite trekk i fett. Det ser vi godt når vi 
bearbeider slaktene selv, vi mener at 
det er jevn og god kvalitet på biffene vi 
selger. Vi får gode tilbakemeldinger på 
både smak og konsistens på kjøttet, 
den jevne kvaliteten gir oss mange faste 
kunder.

Rune, Nadia og barna.

Flank steak som vant konkurransen.
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1735 Varteig • 918 45 004 • ole@bergerud-gaard.no • www.bergerud-gaard.no

HØSTTILBUD PÅ PLATER - UT ÅRET!
- melkerom - egnet til ALLE dyreslag

 - tekniske rom - upåvirket av fukt og skitt
 - våtrom - enkle å holde rene/vaske
 - husdyrrom - lette å bearbeide/montere

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

 Plastplater til alle formål. PP og PE plast

-10%
PÅ HEL PALL

Typer plast PE-PP-PET 
Mange forskjellige dimensjoner.
Stort lager i Norge, rask levering

Plastplater

1735 Varteig - Tlf. 918 45 004 - ole@bergerud-gaard.no
www.bergerud-gaard.no
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-10%
PÅ HEL PALL

Viktig regionalt fokus
Vi er med i et lokalt samvirkeforetak 
som heter Oppdal-smak av fjell(OSAF). 
Det er et nettverk for lokale produsenter 
og tilbydere av lokalmat. Nettverket 
er avgrenset til regionen Oppdal og 
Rennebu kommuner. Foretaket har til 
formål å drive markedsføring, salg og 
distribusjon av produkter fra andelsei-
erne under en felles merkevare. På 
denne måten skal foretaket være med 
å styrke den enkelte bedrifts konkur-
ransekraft og suksess i markedet slik at 
andelseierne får økt verdiskapning.

Foretaket skal drive langsiktig merke-
varebygging og slik medvirke til positiv 
profilering av landbruk, reiseliv og mat-
kultur i regionen.Vi holder nå på å av-
slutte et treårig prosjekt gjennom 
Innovasjon Norge. 

Utfordringen for nettverket vårt fremover 
blir rekruttering, vi er 6 medlemsbedrif-
ter og det er for lite for fremtiden. Det 
er mange flere aktuelle firma i regionen 
vår og hadde vi økt medlemsmassen 
ville det hatt stor verdi for nettverket og 
regionen. Gjennom de tre årene som har 

gått har vi oppnådd mye samhandling 
mellom oss medlemmene for å fremme 
hverandres produkter. Blant annet står 
nå Trollheim burger på menyen i Bor-
tistu gjestegård ganske ofte. De er også 
medlemmer i nettverket.

Vi har en god dialog med begge kom-
muner. Vi har også fått til et godt samar-
beid med hotellene på Oppdal. Der har 
vi fått inn flere lokale produkter i meny-
ene siste året. De har blant annet flere 
produkter av limousin på Skifer Hotell 
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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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v/Jan Otto Veiseth 

Midt i hjerte i Oslo ligger Borggården 
Biffrestaurant: Borggården første re-
stauranten som førte opp limousinbiffer 
fast på menyen. Det skjedde i 2004, og 
den har det fortsatt som hovedretter på 
spisekartet.

-Vi hadde ledige lokaler ved siden av 
vår restaurant Prima Fila, og hadde et 
ønske om å opprette en spesialisert biff-

restaurant. Vi hadde hørt om at limousin 
hadde et spesielt mørt kjøtt, og tilfeldig-
hetene ville at kjøkkensjefen vår traff da-
værende leder av Limousin Unik, forteller 
den unge daglig leder, Deniz Payasli.

 -Vi gjorde avtale med Limousin Unik, 
som leverte kjøttet til oss gjennom flere 
år. Sammen utviklet vi et konsept hvor 
blant annet Limousin Uniks varemerke 
gikk igjen på menykartet, på websiden 
og på glassene rundt uteplassen. Der 

Borggården Biffrestaurant
først ut med limousinbiffer

Borggården Biffrestaurant har en ung sjef i 
Deniz Payasli.  

er det er synlig for de mange tusen 
menneskene som passerer Rådhus-
plassen i løpet av en dag. Limousin 
Unik skiftet ledelse, leveransene stop-
pet opp og vi måtte skaffe oss annen 
leverandør, sier kjøkkensjefen Can Dil-
maç – som deltok aktivt i opprettelsen 
og utviklingen av biffrestauranten.

Kvalitet selger
-Kvalitet er nøkkelen til all suksess, og 
vi vil at gjestene våre skal få det aller 

Forrett: Velsmakende Carpaccio

Borggården Biffrestaurant holder til i et forholdsvis lite og intimt lokale med utsikt mot Råd-
husplassen.

Boggården legger fokus på å det møre og velsmakende kjøttet. 
Tilbehøret kommer separat.
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Borggården Biffrestaurant
først ut med limousinbiffer

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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Bordet er dekket med  - både forrett, hovedrett og dessert.

beste. Stikkord er ferskt og godt fra de 
beste produsenter, sier kjøkkensjef Dil-
maç. Han har drevet kjøkkenet i mange 
år, og bebuder at han stiller strenge 
krav til sine leverandører i forhold til 
både kvalitet og leveransedyktighet.

Borggården ligger rett overfor hoved-

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no/pluss
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no

Pluss Råmelkserstatning for bruk til nyfødte 
kalver, lam og kje når det ikke er tilgang på råmelk. 
Den kan også brukes som tillegg ved lite eller 
dårlig råmelkskvalitet. 

Produktet er fremstilt av tørket råmelk fra ku, fra 
første utmelking, og inneholder livsnødvendige 
antistoffer (IgG) i riktig mengde for dyra.

Løsningen når 
råmelka uteblir

Felleskjøpet Agri • Tlf.: 72 50 50 50 • www.felleskjopet.no/pluss
Felleskjøpet Rogaland Agder • Tlf.: 99 43 06 40 • www.fkra.no

inngangen til Oslo Rådhus på Fritjof 
Nansens Plass; bare et steinkast fra 
knutepunktet Nationaltheatret stasjon 
der alle T-baner, tog og flere busslinjer 
passerer. Og restauranten ligger tett 
opp til Nationaltheatret, kinoer, Kon-
serthuset og andre aktivitetstilbud og 
severdigheter i Oslo Sentrum.

– Vi har etter forholdene godt besøk til 
både lunsj og middag, sier eier og dri-
ver Deniz. Det er et forholdvis lite, men 
intimt lokale med tiltalende interiør, sier 
en fornøyd Deniz Payasli. De går med 
planer om å fornye interiøret.

Dagens kjøkkensjef, Can Dilmaç, var aktivt 
med helt fra starten av.
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www.fiska.no

  MER KORTREISTE RÅVARER

Maxammonkorn:

• Gir økt tilvekst og kjøttproduksjon på 
norske ressurser

• Gir fastere gjødselkonsistens og 
      renere dyr
• Øker utnyttelsen av norsk korn

TopBull MAX:

• Helt uten soyamel og palmeolje
• Vårt ungdyrfôr med høyest norsk-
       andel
• 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

TopBull MAX: 
Økt kjøttproduksjon
på norske ressurser

GI DIN KJØTTPRODUKSJON FLERE FORDELER

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

FISKÅ MØLLE
LØTEN
62 50 89 89

ØSTMØLLENE
69 81 49 40
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Gjenreiser nedlagt bruk 
- Satser på limousin

v/ Jan Otto Veiseth 
Foto: Kristen Ramse-Aamlid

Skårungenes tid er ikke over i limousin- 
miljøet. Paret Margit og Kristen Ramse- 
Aamlid har bygd opp en limousinbeset-
ning i løpet av kort tid på et nedlagt og 
fraflyttet bruk i Åmli. Og ferskingene har 
noe til felles med gårdsoksen. Både for 
han og paret har framtida en lys hori-
sont. 

I 2015 flyttet paret inn på det nedlagte 
bruket i Åmli. Bygningene var forfallen, 
så det første som måtte til, var å gjø-
re våningshuset beboelig. Året etter 
restaurerte de stabburet og bygde 
garasje.  Kristen forteller at de hadde 
ambisjoner om å drive med storfe, 
og spesielt etter et besøk hos en 
bonde i Froland var rasevalget lett: 
limousin!

Så gikk de i gang med å bygge fjøs. 
Kristen er tømrer, og var på den tiden 

på oppdrag med å rive og bygge om 
bilhallen hos en bilforhandler. Da fikk 
han tilgang til limtre takkonstruksjoner 
og sandwich-elementer til langveg-
gene. Resten av bygningsmaterialene 
kommer fra egen skog. Bygget på 469 
kvm sto ferdig i 2017, og på høsten det 
året flyttet de første limousinene inn. 
2018 gikk med til grøfting og gjerding. 
I 2019 dyrket de opp 80 mål grasmark 
som ble sådd i året etter slik at de har 
til sammen 110 mål egen grasmark. I 
tillegg leier de 90 mål fulldyrket mark. 

Valg av rase
Etter litt søken på ulike raser, falt som 
sagt valget på limousin. En svoger av 
Kristen driver med limousin, besøket 

på Froland og tilbakemeldinger fra flere 
avlere gjorde valget enkelt. 

Fôrutnyttelse og tilvekst telte med i vur-
deringa. Det betyr mye i og med at de 
ikke har nok grovfôr selv og må kjøpe. 
Han har testet ut leveranser gjennom 
Kalv Unik, og når en okse veide ca. 260 
kg og viste en tilvekst på over 1.700 
gr./dag, var løpet kjørt for rasevalget.

Paret startet med 7 kuer som ble kjøpt 
i Froland fra en avler som ga seg. Etter-
på har han kjøpt mordyr fra bl.a. Lars 
Olimb og Roy Engelsvoll. Første oksen 
ble kjøpt fra Svein Reiersen: Lorden av 
Tveit som har DAY som far. I sommer 
har Nawab av Søstuen betjent flokken. 

Bruket til Margit og Kristen Ramse-Aamlid, 
Midtgarden, ligger vakkert til ved bredden 
av Tovdalselva.

Tallefjøset på Midtgarden ble oppført i 2017.

Kristen Ramse-Aamlid har planer om å øke 
besetningen fra 20 til 26 mordyr med fullt 
påsett.

Gøy i fjøset. Fra venstre barna Tiril, Jenny 
og Helle.
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(Se egen sak om oksen). I tillegg har 
Kristen startet med inseminering med 
kjønnsseparert semin for å få flere kvi-
ger av god avstamning. Dermed kan 
Nawab brukes lengre i besetningen. 

Målet er 26 mordyr
Målet er at besetningen på 20 mordyr 
skal økes til 26. Han har planer om å 
bygge et fjøs for fôringsdyra og på den 
måten lette trykket på plassen i hoved-
fjøset. 

På spørsmål svarer Kristen at han ikke 
har bestemt seg for å satse kun på kol-
let – slik som Nawab er. – For oss kan 
det være en praktisk fordel med kollet 
i og med at vi har få dyr og forholdsvis 
spredt kalving. Da slipper vi avhorning, 
og kan så å si sende kalven rett ut på 
beite. Så avsides som vårt bruk ligger, 
er det kostbart å gjennomføre avhorn-
ing av ett og ett dyr.

Kristen har merket seg diskusjonen om 
grensen for moregenskaper som ville 
ha diskvalifisert Nawab som Staurkan-
didat i dag. – Vi har forholdsvis store 
mordyr med DAY-gener slik at for oss 
så passet Nawabs egenskaper godt 
inn. Vi var så heldige og fikk kjøpt en 
av de beste kollete oksene som var på 
markedet da. Den gir lette fødsler og 
livskraftige kalver med god tilvekst. Så 
det må vurderes om at grensa for mo-
regenskaper skal være så absolutt som 
den er i dag, sier Kristen ettertenksomt.

Mye tilgjengelig mark
Gården har mye mark tilgjengelig. 450 
mål med en blanding av gamle beiter og 
slåttemark er blitt gjerdet inn og ryddet – 
delvis ved hjelp av limousinene. Der har 
flokken tilgang til eget vatn. 2.000 mål 
skog tilhører gården. Dessuten har bru-
ket beiterett til 3.000 mål på heiene mot 
Skjeggedal som ikke er blitt benyttet til nå.

FAKTA

Gården
•	Midtgarden, Åmli
•	Nedlagt, fraflyttet bruk kjøpt i 

2015
•	Hvorfor limousin?  Inspirert 

av svoger og andre avlere.  
Egenskapene: god tilvekst, god 
fôrutnyttelse, lettkalvere, rolige 
flokkdyr. 

•	Besetningen: Nå 20 mordyr med 
mål om 26

•	 Produksjon: Kjøtt med vekt på 
Kalv Unik, drøm om livdyrsalg og 
mulig seminokser.

•	 Samarbeidende slakteri: Nå 
Fatland

•	 Familien teller fem: mor, far og tre 
døtre, Tiril (11), Helle (8) og Jenny 
(3 ½). Margit jobber som sykeplei-
er i Åmli og Kristen som tømrer. Limousinflokken samler seg: Har Tiril noe godt å by på?

Som alle vil forstå så har det aktive pa-
ret lagt ned mye kapital og mange ar-
beidstimer for å komme dit de er i dag 
– i tillegg til sine faste jobber. – Mye kan 
googles i dag – også når det gjelder 
avl og dyrehold. Men som ferskinger i 
gamet, har vi savnet at det hadde vært 
etablert en mentorordning som vi kunne 
ha benyttes oss av helt fra starten. En 
god faglig samtale overgår google i ver-
di for oss nybegynnere, er klar beskjed 
fra ferskingene i Åmli.

Selv om det far sjøl som har hovedre-
gien i gårdsdrifta legges det vekt på at 
hele familien skal ta del i det som skjer. 
Spesielt legges det vekt på at hele 
familien skal delta i fjøsstellet. – Det er 
viktig at barna blir fortrolig med dyra, 
men også motsatt. Vi bruker mye tid i 
fjøset for å prege dyra slik at de blir lett 
å håndtere, avslutter Margit og Kristen 
Ramse-Aamlid.

«Den må tidlig krøkes…» Margit tilven-
ner den yngste i flokken til å sette pris på 
menneskelig kontakt.

Ei staselig kvige etter Lorden av Tveit og 
mor 2004 – en av de beste kuene født i 
2010.

Fra utmarksbeitet i Auestad.
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Hvor ble de av?
Nawab av Søstuen?
v/Jan Otto Veiseth

Det er viktig ha fokus på de seminok-
sene som har aner som har preget og 
fortsatt preger norsk limousinavl de 
senere årene. 
Her har vi tatt for en fersking, Nawab 
av Søstuen, der vi undersøker hvordan 
oksenes liv og virke er i dag.   

Beskrivelse fra seminuttaket: 
72258, Nawab PP av Søstuen (Post-
haven P Zansibar*CN Mateo PP) Ho-
mozygot kollet okse, som er god på 
grovfôropptak og har ett godt eksteriør 
og gode bein. Oksen forventes å avle 
lette kalvinger og forventes å kunne bru-
kes på kviger, med den usikkerhet som 
bestandig ligger til grunn ved ungokse-
bruk. Forventes å gi middels produksjon 
og har potensiale for moregenskaper.

Dramatisk barndom
Da Nawab var bare noen uker gammel 
oppdaget eierne på Søstuen at den var 
skadet. Underleppa hadde løsnet fra 
kjevebeinet. Den var allerede innmeldt 
som kandidat til Staur. Veterinæren som 
ble tilkalt var litt betenkt på om dette 
kunne gå bra, og ville at det skulle tas 
røntgen for å se at det ikke var brudd i 
kjeven. Gunhild og Jan Henning lastet 
kalven opp på hestehengeren, og kjørte 
den til Veterinærhøgskolen i Oslo.

Røntgen viste at det ikke var brudd, 

og det kunne heller ikke sys. Så da var 
det bare å gi antibiotika og skylle mun-
nen daglig. Så selv om det så stygt ut, 
grodde det sakte og sikkert, og skaden 
så ikke ut til å gå utover matinntaket.

Såret grodde. Men i Tyr hadde de strø-
ket Nawab som kandidat til testokser 
i 2018. Dagen før uttaket fikk de sagt 
ifra at kalven var i orden igjen, og den 
ble tatt ut– så genene fra Posthaven 
P Zansibar*CN Mateo PP kunne føres 
videre som et aktivum i norsk avl.

Så nå lever Nawab et godt liv hos Marit 
og Kristen Ramse-Aamlid – lykkelig uvi-
tende om at brødre av ham nok ikke blir 
godkjent til Staur grunnet at mora har 
for lav fødselsindeks. Men mora lever i 
beste velgående og nylig fikk Nawab en 
sønn i barndomsbesetningen sin.

Så hvor grensa skal gå for fødsel-
sindekser, fås ta i dertil egnede fora. 
Nawab er med på sædruta.

Matmor Gunhild Sæteråsen måtte gi Nawab 
spesialpleie etter skaden i kjeven.

Seminoksen Nawab PP av Søstuen er ifølge eieren rolig og grei å håndtere og er en kom-
pakt kollet okse.

Marit og Kristen Ramse-Aamlid er godt fornøyd med den første kviga etter Nawab.
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Eier: Kristen Ramse-Aamlid
Navn: Nawab av Søstuen
Født: 12.04.18
Avkom totalt: 
Når godkjent for semin: 2019
Når kjøpt fra: 2020 fra Tyr/Halsteingård
Når solgt til: 

Helsestatus: God
Bein og klauver: Svært god
Klauvskjært: Kontrollert

Lynne: Rolig og grei å håndtere
Beskrivelse av oksens
eksteriør:  kompakt, kraftig nakke

Brukt på antall kuer: 36 stk
Bedekningsstatus: Ingen tomme
Brukt på antall kviger: 21 stk
Bedekningsstatus: Ingen tomme

Besetningens status:
Renraset Limousin. Nesten alle 
Krysningsbesetning, 
hvilke raser: Et par med litt NRF

Status avkom:  Ikke avkomsgransket
Antall: 137 stk
Fødselsvekter: ca 40 kg 
Fødselsvansker: Ingen kjente
Tilvekst: Snitt 1525 kg (topp 1770 kg) 
Kjøttfylde/slakteklasse: få slaktet, U-
Fettprosent slakt: 2+ 

Avkom brukt til:
Slakt: Kalv Unik
Livdyr: Fôringsdyr 6 kvige, 2 settes på i avl

Hvor mange hundyr etter 
oksen i besetningen: brukt bare en sesong, få sikre tall
Hundyrenes melkeevne: God
Hundyrenes kalvingsevne: Uproblematisk 
Hundyrenes fertilitet: God

Avlsverdier pr 10. oktober 2021:
Fødselsindeks 109
Produksjonsindeks 106
Morindeks  98
Totalindeks 107

→ VI SAMARBEIDER MED LIMOUSIN 

→ SPESIALISTER PÅ SLAKTING

→ EFFEKTIV DYRETRANSPORT

→ KJØP OG SALG AV LIVDYR

→ KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

VI ER MED PÅ 
LIMOUSINLAGET!

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   1Midt-Norge Slakteri 2021 105x148.indd   1 04.08.2021   12:2304.08.2021   12:23
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Hvor ble de av?
Marseille av Øiestad?

v/Jan Otto Veiseth

Det er viktig å ha fokus på de seminok-
sene som har aner som nok vil prege 
norsk limousin avl de kommende årene. 
Her har vi tatt for Marseille av Øiestad 
der vi undersøker hvordan oksens liv og 
virke er i dag.

Vurdering ved seminuttak:
Marseille av Øiestad, Semin nr. 72235, 
kommer ut av testen med et rangtall på 
102. Han er en Full French-okse bra på 
grovfôropptak og brukbar på tilvekst. 
Men aller best er han på eksteriør. Mar-
seille er en bra stor og lang okse med 
god bredde og muskelfylde i alle deler. 
Han har gode bein og klauver bak, men 
er noe tåvid foran. Marseille er best av to 
sønner i årets test etter franske Cameos. 

Eier: Karl Lofthus
Navn: Marseille av Øiestad
Født: 22.02.17
Avkom totalt: 247 pr 21. november 2021
Når godkjent for semin: Høsten 2018
Når kjøpt fra: 7. januar 2019 fra TYR til Jon Søli, 
  Espedalen, Skien
Når solgt til: 9. juni 2021 fra Jon Søli til Karl Lofthus.

Helsestatus:
Bein og klauver: Solide og kraftige framklauver.
Klauvskjært: Nei. Klauvskjærer sjekka bein 
  og klauver visuelt i fjøset. 

Lynne: Rolig og grei
Beskrivelse av oksens bra stor, lang okse med god bredde
eksteriør: og muskelfylde

Brukt på antall kuer: 2 puljer med 25-28 kviger og kuer i 2,5 år
Brukt på antall kviger: 16 kviger (Innkalvingsalder +/- 30 mnd)

Besetningens status: Aktiv avlsbesetning fra 2021, 
  mye takket være Marseille.
Renraset Limousin. 18 av ca 60 avlsdyr er stambokførte
  Limousin, resten 75% eller mer Limousin

Status avkom:  
Antall: 83 
Fødselsvekter: Kviger fra 34-49 kg, gjennomsnitt 41,5. 
  Okser fra 34-55 kg, gjennomsnitt 44,5.
Fødselsvansker: Få fødselsvansker. Besetninga har 
  mista 3 kalver på 150 kalvinger de åra 
  Marseille har vært på gården.

Tilvekst: 678 g/dag slaktetilvekst fra salg til slakt. 
  (Gjennomsnitt for 22 okser). 
Kjøttfylde/slakteklasse: U- (Gjennomsnitt for 22 okser)
Fettprosent slakt: 3- (Gjennomsnitt for 22 okser)
Gj.snittstall for gruppa: 325kg, U-, 3-, 13,6 mnd slaktealder 
 
Avkom brukt til:
Slakt: Fôrer opp kvigene til slakt de som ikke
  skal være med videre i avl.
Livdyr: Oksene selges til videre framfôring ved 

6-8 mnd alder, fast kjøper i over 15 
år. Godt samarbeid med oppfôrings-
besetningen. Har 2 kåra okser og 12 
kviger etter Marseille.

Hvor mange hundyr etter 34 kviger fordelt på 5 aldersgrupper. 
oksen i besetningen: 6 av de eldste inseminert med semin.
Hundyrenes melkeevne: Ingen har kalva så langt, venter første 

kalv i slutten av februar 2022. 
Hundyrenes kalvingsevne: Venter i spenning. 
Hundyrenes fertilitet: Inseminerte 8 kviger i mai 2021, 1 

omløp. 6 av 8 var drektige på høs-
ten. Gikk på fellesbeite for kviger, 
så hadde ikke mulighet til å ha med  
avlsokse for å sikre.

Avlsverdier pr: 5. oktober 2021
Fødselsindeks 102
Produksjonsindeks 112
Morindeks 102 
Totalindeks 112

Det er flere enn limousinavlerne som er nysgjerrige på hva Marseille av Øiestad har å by på. 
Foto: Jon Søli.
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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)

Staselige Marseille av Øiestad i frodige omgivelser i Sauda. Foto: Karl Lofthus.

Cameos er særdeles bra på moregen-
skaper og produksjon. Mora til Marseille 
er et helfransk embryo etter Nimbus, 
som også er en moregenskapsokse. 
Marseille har selv imponerende avlsver-
dier for produksjon, og da spesielt til-
vekstegenskapene. Marseille av Øiestad 
bør være en okse som er særdeles bra 
på moregenskaper og produksjon, med 
middels fødselsegenskaper. Avlsverdier 
viser følgende: Fødselsvekt 93, fød-
selsforløp kvige 101 og ku 95. Samlet 
fødselsindeks på 99, noe som er på 
gjennomsnitt. Meget sterke tall på pro-
duksjon med produksjonsindeks 112. 
Avlsverdier døtres kalvingsevne 115.

I og med at nåværende eier Karl 
Lofthus, Sauda, tok over oksen 9. 
juni 2021. han har brukt oksen på til 
sammen 15 kuer og kviger. Derfor er 
det erfaringene fra tidligere eier Jon Søli, 
Espedalen, Skien, som gjengis her. 
Jon fikk Marseille etter semintapping 
den 7. januar 2019, og har så langt fått 
merka 83 avkom etter han i besetnin-
gen, 39 oksekalver og 44 kvigekalver. I 
tillegg så ventes det 19 avkom nå i høst 
og 5 våren 2022.
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denne testomgangen. Oksene starter 
når på 2,7kg/dag istedenfor 2kg og de 
trapper opp litt raskere enn tidligere år. 
Maksnivået er det samme som året før 
på 4,8kg. Dette når de 14 uker ut i test 
og står på det ut testen, dvs. til uke 22. 
Ut ifra mellomregningene ser det ut til at 
dette er et mer optimalt regime i forhold 
til rasens vekstkurve. Oksene ligger nå 
på en tilvekst mellom 1400-1800gr/dag 
der fôrplanen er lagt opp til en tilvekst på 
1500gr/dag for Limousin. Det skal sies 
at vi også har et veldig smakelig grovfôr i 
år, med god opptaksindeks. 

Foreløpige tall
De månedlige mellomregningene som 
publiseres på nettsiden viser foreløpige 

v/Solvei Cottis Hoff

Nå er årets testomgang godt i gang. 
Den yngste limousinoksen startet i test 
4.november og eldstemann nærmer seg 
faktisk testlutt. Han veies ut 13.januar. 
Det ser ut til at oksene responderer godt 
på endringen som ble gjort på kraftfôrre-
gimet i forkant av årets testomgang.

Fôring
I fjor gikk vi fra å bruke Formel Biff til å 
bruke Formel Linnea Biff. Dette er et 
kraftfôr med høyere andel norsk råvare 
fritt for soya- og palmeprodukter. Limo-
usin oppnådde ikke helt den tilveksten 
som var ønsket i fjorårets test og det ble 
derfor gjort endringer i kraftfôrregimet for 

Fenotypetesten testomgangen 2021/2022

tall for vekt, tilvekst, grovfôropptak 
(GFO) og fôrutnyttingspotensialet (FUP). 
Som nevnt ligger Limousinoksene på 
ønsket nivå mtp tilvekst i år. Start-
vektene varierer en del, men det gjør 
det for alle raser. I og med at oksene 
kommer fra mange ulike besetninger 
og fra hele landet skal det noe til å 
få jevne startvekter. GFO viser hvor 
mange fôrenheter hver okse spiser 
i gjennomsnitt per dag. Her varierer 
det fra 3,9 FEm per dag til 9,8. FUP 
viser hvor mange fôrenheter (kraftfôr + 
grovfôr) oksen spiser per kilo tilvekst. I 
beregningen av FUP legges det inn en 
korrigeringsfaktor for vedlikeholdsbehov 
ut ifra kroppsvekt. GFO og FUP må ses 
i sammenheng. I utgangspunktet er det 
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Fenotypetesten testomgangen 2021/2022
positivt med høyt grovfôropptak, men 
høyt opptak uten høy tilvekst betyr at 
dyret ikke utnytter fôret. I slike tilfeller 
vil dyret få en høy FUP, som betyr at 
det må mange fôrenheter til for at dyret 
skal legge på seg. Et lavt tall for FUP er 
derfor mest ønskelig. 31867 og 31869 
ligger begge på over 9 i FUP. Disse to 
oksene søler en del fôr når de spiser, vi 
ser det blant annet på mengden fôrsøl i 
bingen. Vi jobber med å forsøke å kart-
legge hva det reelle opptaket deres.

De to eldste oksene ligger begge 
med en tilvekst på over 1700gr/dag. 
GFO skiller 1 FEm og FUP skiller 0,7. 
Vi forventer økt tilvekst i første del av 
testen, men litt nedgang mot slutten. 
Det er spennende å se hvordan ok-
sene presterer når de kommer opp på 
maksnivå på kraftfôr. Ut ifra et teore-
tisk perspektiv er det logisk å tenke 
at oksen med størst grovfôropptak vil 
vokse mest når kraftfôrnivået blir stabilt 

fordi han har større evne til å ta opp 
grovfôr. Her er det mange faktorer som 
spiller inn så vi får vente å se hva fasi-
ten sier om noen måneder. Generelt er 

det mange gode kandidater blant Limo-
usinoksene i år og testen går godt. Her 
er det mange gode bidrag til fremtidige 
generasjoner med norsk genetikk!
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v/ Jan Otto Veiseth 
Foto: Nina og Steffen Bekke

Steffen Bekke kjøpte i fjor limousin avl-
sokse til bruk på sine herefordkuer. Det 
skulle få godeste Steffen til å ville satse 

for fullt på limousin; så det ble 
kjøpt limousin 12 hundyr og i høst 
8 nye mordyr. I skrivende stund flytter 
de første limousinene inn i et flunk-
ende nytt fjøs i Mjålandsveien i Vatne-
strøm.

Steffen Bekke startet 
med limousin i 2020

Stort brattere etableringskurve går det 
nesten ikke an å få enn det som det 
unge paret Nina og Steffen Bekke har 
hatt. Når en så legger til at begge er i 
full jobb utenom bruket, så er det lett å 
forstå at de «ligger ikke på latsida».

Overtok slektsgård
I 2015 overtok paret slektsgården til 
Nina. De overtok samtidig 12 here-
fordkuer. Gården er på 3000 mål med 
ca 50 mål med beite og grasmark, og 
godt med utmarksbeite. De leier ca. 
350 mål til grasproduksjon

-Vi valgte limousin pga det virket som 
en spennende rase med gode slakte-
vekter og lite fett. Mange sier limousi-
nen er så skvetten, men rolige dyr får 
du uansett hvis du bare bruker nok tid 
med dem. Så kjøpte vi inn en limousi-
nokse i fjor fra Torleif Susort og var vel-
dig fornøyd med den. Da var det gjort. 
Vi kjøpte 12 limousin dyr fra Espen 
Gjellestad på Jæren i januar i år og 8 
limousin mordyr fra en Bjørn Aasen nå i 
høst, forteller Steffen.

Nyfjøset  på gården til Bekke ble tatt i bruk først i desember. På begge sider av fôrbrettet er det spalter og liggebåser med kjeller under.

Både Nina og Steffen har arbeid utenom bruket og gjør fjøsstellet til en familiegesjeft.
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 Kampanje på et utvalg   
Castrol Agri-produkter på 
20L-kanner ut 2021

 Leverer til kunder i hele Norge
 Gunstige betingelser på

frakt - fraktfritt over gitte
volum

 Ta kontakt for et godt tilbud!

-Størrelse på besetningen nå er 51 dyr totalt: 16 kalver, 6 
kviger, 29 mordyr og en avlsokse. Målsatt størrelse er 40 
mordyr og ca 40 ungdyr i framfôring til slakt og salg. Vi 
har igjen noen Hereford som vi overtok sammen med går-
den. Fjøset vi overtok er blitt tilpasset ammekuproduksjon, 
og det skal vi bruke til fôringsdyra.

Lett rasevalg
-Valget av rase har vi tatt fordi vi falt veldig for denne 
rasen, vi har hatt Hereford en stund nå pga alle sa Here-
ford hadde så godt lynne. Stemmer det, men limousinen 
kan være like så rolig og snill. Så gir de gode slaktevekter 
og fine kalver. Vi vil prøve å satse på morlinjer som gir ro-
lige dyr, fine avkom og høye avvenningsvekter. 

-Nå først blir det en del slakt, men planen er at vi bare skal 
over på stambokførte dyr og satse litt på livdyr. Vi håper 
det går veien. Vi vil også prøve å levere noe til Limousin 
Unik etter hvert. Nå har vi nytt fjøs til 40 mordyr stående 
ferdig, så dette blir spennende, sier en ivrig og optimistisk 
Steffen Bekke.

Fatland skal vi bruke framover. Vi har til nå brukt både 
Nortura og Jens Eide en del disse årene.

Familien
Familien består av Nina, Steffen (begge 29) og 2 barn på 
snart 2 år og 3,5 år. 
Steffen jobber som anleggsmekaniker i 100% stilling samt 
med rundballepressing og slått om sommeren og brøyting 
om vinteren. Kona jobber som lærer i 100% stilling.

Steffen med ei rolig ku som han i høst kjøpte av Bjørn Aasen. 
- Den får bli med ei god stund framover, bedyrer eier Steffen Bekke.

Barna Hanna (tv) og Julie ser ut til å ha godt lag med kyrne.
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Importokser vinter 2022
v/Halvor Øiestad og 
Lars Thomas Sletten Kapelrud

Innledning til Importokser
Under forberedelsene til utplukk av 
okser for import til Norge sesongen 
2022 ble det tidlig tatt kontakt med 
Evolution v/Pierre Roy for å finne aktu-
elle kandidater. Det har vært særdeles 
høyt fokus på bein og klauver og disse 
egenskapene har vært hovedkriteriet 
for videre utplukk av oksene. Det vil 
si vi har hentet oksene blant de dyra 
Roy har fremhevet med gode bein og 
klauver under franske forhold.

Videre vil det poengteres at avlsver-
diene til importoksene, særlig blant 
Full French oksene, er meget sikre i 
hjemlandet Frankrike. Hvordan de ulike 
oksene vil produsere i Norge gjenstår 
å se, og vi vil derfor kun anbefale im-
portoksene brukt på kuer med god kal-
vingsevne og gjerne så sikre indekser 
som mulig. Dette for å få flest og best 
mulig oksekalver tilgjengelig for Fenoty-
petesten på Staur 2023/2024. 

Mars PP, 72277. -O
Fransk, Homozygot kollet, okse født 
2016.
Dette er en sønn av en tidligere import 
i raselagsregi. Far: CN-Rex, MorFar: 
Fidele. 
Mars PP har meget gode indekser på 
bein og er en finlemmet type med godt 
eksteriør. Her er bra med kjøtt mens til-
vekst, størrelse og døtrenes melkeevne 
er middels. Det forventes fødselsvekter 
rundt snittet og anbefales brukt på ku.

Limousin Avlsverdier

Seminnr Navn
Fødseslforløp 
(direkete)

Døtrenes 
kalvingsevne Tilvekst Melk Slakteresultat Fruktbarhet

72173 EWEK - - + M + ++ M
Kommer LYSIAS M/+ + + + + - + + + + + +
72277 MARS PP GD M/+ M M M +  
Kommer TURBO Pp M + ++ + ++  

Ewek, 72173. -FF
Fransk, Full French okse født 2009.
Ewek er ubeslekta med alt annet som 
er tatt inn i raselagsregi tidligere, Far: 
Capricieux, Morfar Toi Roi. 
Ewek har gode indekser fra Frankrike 
og flott eksteriør. Størrelse rundt gjen-
nomsnitt, god tilvekst og meget god 
kjøttfylde. Meget god på forutnyttelse. 
Døtrene avler gjennomsnittlig med 
melk. Det forventes fødselsvekter noe 
over snittet og Ewek anbefales kun 
brukt på ku.

Lysias. -FF
Fransk, Full French født 2015.
Lysias er lite beslekta med annen ge-
netikk som er importert til Norge. Far: 
Egide, Morfar: Azurri. 
Meget gode indekser på bein fra Frank-
rike. Han scorer bra på tilvekst og mus-
kel og er noe over snittet på størrelse. 
Litt under middels på døtrenes melke-
evne, men over snittet på døtrenes kal-
vingsevne og svært god fertilitet. Meget 
godt lynne. Det forventes fødselsvekter 
rundt snittet og anbefales brukt på ku. 

Turbo Pp. -O
Tysk, Heterozygot kolla okse født i 2017.
Turbo Pp bringer ny kolla genetikk, Far: 
Tarzan Pp, Morfar: Marcelino Pp. Far til 
Tarzan Pp er Tastevin, sønn av velkjente 
Epson Turbo Pp har meget gode indek-
ser i Tyskland, fine klauver, god tilvekst, 
meget kjøttfull, bra bekken, god dybde, 
samt godt lynne. Det forventes fødsels-
vekter rundt snittet og anbefales brukt 
på ku. 
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Ungokser:

Totalindeks:

Fødselsindeks: 114 Produksjonsindeks: 118 Morindeks:

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

114 ** 95 * 111 * 113 116 * 108 109

Avlsverdier 09/12/21

72290 Pandemius av Dovre, 
Full French

etter eliteoksen Junior av Steinvik, en 
allroundokse som er sterk på de fleste 
egenskaper, men noe svak på 200 
dager mor. Hun selv har svært gode 
indekser for produksjonsegenskaper, 
samtidig som hun er sterk på fødsel- 
og moregenskaper. Baser på test, 
avstamning og avlsverdier forventes 
det at Pandemius av Dovre er en god 
allroundokse som er sterk på produk-
sjon og har greie moregenskaper. 

Har gjennomført testen og har fått 
sterke 117 i rangtall. Dette er en okse 
som står svært sterkt for tilvekst- og 
fôringsegenskaper og har rasens 
beste ryggmuskel på hele 9,88 cm. 
Eksteriørmessig er dette en kompakt 
okse som er godt muskelsatt i alle 
deler, men har opptrekte lårfester. Greie 
bein og klauver. Faren er den franske 
oksen Hassiun, som skal være god på 
kalving og tilvekst med middels kjøttfyl-
de og moregenskaper. Mora er ei ku 

72289 PELLE AV SCHJØLL, 
Full French

Har gjennomført testen og fått et 
rangtall på 105. Dette er en okse som 
er noe svak på fôrutnytting, ellers ligger 
han over snittet på samtlige egenskaper 
målt i test. Eksteriørmessig er dette en 
bra stor og pent sammensatt okse med 
herlig muskelsetting i alle deler. Gode 
bein og klauver. Faren er den franske 
oksen Hassiun, som skal være god på 
kalving og tilvekst med middels kjøttfyl-
de og moregenskaper. Moren er ei ku 

etter franske Ulys-MN, en okse som 
er god på produksjon, gjennomsnittlig 
fødsel og svært god på kalvingsevne 
døtre. Hun selv ligger noe under snittet 
på fødsel- og produksjonsegenskaper, 
men er svært sterk på kalvingsevne 
døtre. Basert på test, avstamning og 
avlsverdier forventes det at PELLE AV 
SCHJØLL er en allroundokse med 
gode moregenskaper. 

Avlsverdier 09/12/21

Totalindeks:

Fødselsindeks: 111 Produksjonsindeks: 102 Morindeks:

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

111 ** 89 * 99 101 102 102 108

72288 Pontus av Dovre, 
Full French

Har gjennomført testen og fått 104 i 
rangtall. Dette en okse som ligger jevnt 
rundt snittet for egenskapene målt i 
test, med noe bedre tilvekst på 1469 
gram pr dag. Eksteriørmessig er han en 
bra stor og lang okse av meget kjøttfull 
type. Ok bein og klauver. Faren er den 
tidligere norske eliteoksen Isle ET av 
Øiestad, som er sterk på produksjon, 
men ligger noe under snittet på fødsels- 

og moregenskaper. Moren er ei ku etter 
gårdsoksen Monster av Eide etter fran-
ske Tango. Hun har selv gjennomsnitt-
lige verdier for produksjonsegenskaper, 
ligger noe under snitt for fødsel og har 
svake moregenskaper. Basert på test, 
avstamning og avlsverdier forventes det 
at Pontus av Dovre er en produksjons-
okse som er gjennomsnittlig på fødsel 
og noe svak på moregenskaper. 

Avlsverdier 09/12/21

Totalindeks: 98

Fødselsindeks: 94 Produksjonsindeks: 109 Morindeks: 84

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

94 103 * 109 * 105 107 * 108 106 97 88
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72287 PATRIK AV SCHJØLL, 
Full French

har gjennomført testen og fått 103 i 
rangtall. Dette en er okse som er svært 
sterk på grovfôropptak, men noe sva-
kere på tilvekst og fôrutnytting. Ellers 
ligger han noe over snittet. Eksteriør-
messig er han bra stor og lang, med 
grei muskelsetting og fin rygg. Bra bein 
og klauver. Faren er franske Huessa, en 
moregenskapsokse som ligger rundt 
snittet på fødsel og ligger an til å bli god 
på tilvekstegenskaper. Moren er ei ku 

etter franske Urville, en okse som er 
gjennomsnittlig på samtlige egenska-
per, men svak på kalvingsevne døtre. 
Hun selv har fødselsegenskaper noe 
over snitt, ellers ligger hun noe under 
for produksjon- og moregenskaper. Ba-
sert på test, avstamning og avlsverdier 
forventes det at PATRIK AV SCHJØLL 
er en jevn allroundokse uten utpreget 
styrker eller svakheter.

Avlsverdier 09/12/21

Totalindeks:

Fødselsindeks: 106 Produksjonsindeks: 100 Morindeks:

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

106 ** 90 * 102 103 97 104 108

Eliteokser:
Junior av Steinvik 72176, 
Full French
Far: Armoric 
MorFar: OLAV ET ENGELBREKSTON

Full French-okse med bra eksteriør, 
og har nærmest feilfrie bein og klau-
ver. Testresultatene på Staur viste god 

Avlsverdier 09/12/21

Totalindeks: 107

Fødselsindeks: 112 Produksjonsindeks: 106 Morindeks: 94

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

112 *** 91 *** 97 *** 102 *** 108 *** 107 *** 97 *** 132 *** 93 *

tilvekst, bra fôrutnyttelse, og fin rygg-
muskeldybde.
Avkomstgranskinga viser at Junior av 
Steinvik er en lettkalver med gode pro-
duksjonsegenskaper. Døtrene skal ha 
meget god kalvingsevne, men litt under 
middels med melk.

Kaptein av Viersdalen 72195, 
Full French
Far: Hector ET av Viersdalen, 
MorFar: ULYS-MN

Testvinner på Staur i sin årgang med 
høyeste ryggmuskeldybde målt i Norge: 
9,80 cm. Testresultatene på Staur viste 
meget høy tilvekst, stort grovfôropptak, 

bra fôrutnyttelse og et flott eksteriør. 
Avkomstgranskinga viser at Kaptein av 
Viersdalen er litt under snittet på kalving 
direkte, med gode produksjonsegen-
skaper. Ellers har Kaptein av Viersdalen 
særdeles gode tall for moregenskaper 
både kalvingsevne døtre og døtrenes 
melkeevne.

Avlsverdier 09/12/21

Totalindeks: 117

Fødselsindeks: 92 Produksjonsindeks: 108 Morindeks: 128

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

92 *** 107 *** 110 *** 105 *** 105 *** 111 *** 103 *** 120 *** 125 **
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Totalindeks: 114

Fødselsindeks: 117 Produksjonsindeks: 114 Morindeks: 92

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

117 *** 85 *** 107 *** 107 *** 111 *** 114 *** 120 *** 95 *** 96 *

Klaudius PO av Utgårdstrøen 
72196, O
Far: Claudius PP
MorFar: Victor av Helgum

En kollet okse som hadde meget god 
tilvekst på Staur.  Klaudius PO hedde et 
bra grovfôropptak, god fôrutnyttelse og 

bra eksteriør i testen på Staur. 
Avkomstgranskinga viser at Klaudius 
PO av Utgårdstrøen er middels mtp 
kalving direkte, med gode produks-
jonsegenskaper. Døtrene viser å ha 
særdeles god kalvingsevne mens 
melkemengden er under middels.

Avlsverdier 09/12/21

Totalindeks: 103

Fødselsindeks: 98 Produksjonsindeks: 109 Morindeks: 92

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

98 *** 98 *** 98 *** 105 *** 108 *** 109 *** 102 *** 137 *** 90 *

Laban av Schøll 72215, Full 
French
Far: Tricot
MorFar: Patocle

Rasens testvinner på Staur med et flott 
eksteriør som ga 9 i helhet på kåringa. 
Bra grovfôropptak og god fôrutnyttelse 
i testen. God ryggmuskeldybde. Laban 

hadde en korrigert 200-dagersvekt på 
423 kilo og en korrigert 365-dagersvekt 
på 664 kilo.

Avkomstgranskinga viser at Laban av 
Schøll bør være rundt snittet for kalving 
og god på produksjon. Døtrene ser ut 
til å kalve lett og ha rundt middel for 
melkemengde.

Avlsverdier 09/12/21

Totalindeks: 104

Fødselsindeks: 92 Produksjonsindeks: 109 Morindeks: 98

Kvige Ku 0 200 365 Slaktevekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

92 *** 100 *** 107 *** 105 *** 108 *** 101 *** 110 *** 123 ** 97 *

Lex Luthor av Søstuen 72216, O
Far: CN-Rex PP
Morfar: EGON AV SCHJØLL

En homozygot kollet okse med meget 
høy tilvekst i testen på Staur. Særdeles 

god på fôrutnyttelse. Avkomstgranskin-
ga viser at Lex Luthor PP av Søstuen er 
en lettkalver med meget gode produk-
sjonsegenskaper. Moregenskapene, 
både kalvingsevne og melkemengde, er 
like under rasesnittet.

Avlsverdier 09/12/21
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Helland Limousin
ble utfordret av Skutle Gard i Limousinstafetten

Av Nils H. Snekvik

Gården ligger på Hellandsjøen i Heim 
kommune, ca.15km fra kommune-
senteret Kyrksæterøra, helt sørvest i 
Trøndelag.
Vi tok over gårdsdrifta i 2000. Brå syk-
dom i forrige generasjon førte til hastig 
overtakelse.
Etter noe usikkerhet om veien videre, 
rasevalg og ressursbruk den første tida 
har vi fra 2005 hatt limousin på gården 
og ikke angret på det.
Etter vel 20 år og nokså mange ar-
beidstimer er konklusjonen at i allefall 
noen av valgene har vært bra.
Ny driftsbygning med liggebåser og 
skrapeareal kom på plass i 2015. I dag 
består besetningen av ca 50 mordyr av 
Limousin, hvor ca 35 er stambokførte. 
Etter avvenning flyttes oksekalvene inn i 
gamlefjøset, hvor det er lagt spaltegulv 

og innredet liggebåser. Målet er at alle 
mordyr skal være stambokført i løpet av 
kort tid.
Vi satser på ca 50/50 fordeling mellom 
FF og kolla linjer.

Interessen for avl og er sikkert i overkant 
stor. I utgangspunktet brukes semin på 
alle mordyr, men gårdsokse slippes med 
sinkyrne på sommerbeite og da blir det 
gjerne en kalv eller to etter den.
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I år har de to første kvigekalvene etter 
embryoinnlegg sett dagens lys.
Om styret i Norsk Limousin får litt fart 
på embryoimporten, kan det kanskje bli 
noen flere av disse etterhvert.

Vi har vært aktiv avlsbesetning på Li-
mousin i 4 år nå, og arbeidet med å 
utvikle dette fortsetter. Dyrene veies ved 
fødsel, avvenning og årsvekt. I tillegg 

kårer vi dyr to ganger i året. Både inter-
essant og lærerikt.

Dette har også ført til at ganske mange 
dyr forlater gården som livdyr. Fra min 
besetning går alle livdyr og slakt gjen-
nom Nortura.

Jeg vil nevne to grunner til det.
Den ene er at bonden er i tilnærmet full 

jobb utenom bruket og er derfor avhen-
gig av at dette går rimelig knirkefritt.
Den andre er at bonden ikke tror at de 
private slakteria vil betale han mer enn 
de må. Og den dagen etterspørselen 
ikke er så stor vil de kanskje ikke kjøre 
så langt fra E6 for å hente slakt heller.

Utfordrer med dette Knut J Singstad 
videre i limousinstafetten. 

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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vitaminer og mineraler, og med ekstra 
protein. Denne kommer nå også i 25 kg 
sekk, og er dermed mer aktuell for min-
dre besetninger enn tidligere. 

God råmjølk til kalven gir et godt pas-
sivt immunforsvar fram til det aktive 
immunforsvaret er på plass. Med lav 
kvalitet på råmjølka, eller for lite råmjølk 
blir den kritiske perioden lengre. Dette 
øker risiko for sjukdom på kalven og 
kan sette tilveksten ned. Med refrak-
tometer kan råmjølka enkelt måles og 
kvaliteten vurdere. Er mjølka for svak på 

v/Ann-Lisbeth Lieng, 
Fagsjef Felleskjøpet Agri

Forberedelsene starter med mordyret. 
Grovfôret som ble høstet sommeren 
2021 gir grunnlaget for rasjonen både 
i drektigheta og etter kalving. Vi vet at 
grovfôrkvaliteten varierer stort, og riktig 
disponering av grovfôret til ammekua 
avgjør holdutvikling og energidekning. 
Snittprøvene for sesongen viser gene-
relt god energi og protiendekning, men 
også store variasjoner.  Generelt anbe-
fales et seint slått grovfôr når amme-
kua går drektig for å unngå overfôring 
og vektøkning. Etter kalving vil både 
energi- og proteinnorm øke. Enkelt kan 
vi gå ut fra at kuas energibehov er det 
dobbelte av vedlikeholdsbehovet etter 
kalving. Med innefôring kan dette regu-
leres med et tidligere slått grovfôr, eller 
kompenseres med kraftfôr. 

Fôrprøver gir gode indikasjoner både 
på energi og protein. Bestillinga fra kua 
er et seint slått grovfôr med moderat 
protein til tidlig drektighet og et tidlig 
slått grovfôr med høgt protein til etter 
kalving. Fôrprøven bør brukes både 
til fôrplanlegging, men også refleksjo-
ner over hvordan sesongen som var 
gikk, og hva kan endres til neste år. 
Analyser av mineraler og vitaminer vil 
også avsløre behovet for mineraler og 
vitaminer. Det er derfor helt nødvendig 
med tilskuddsfôr for å dekke viktige 
mineraler og vitaminer for friske dyr og 
lette kalvinger. Har mor underdekning 
øker også risikoen for svakfødte kalver 
med dårlige sugereflekser. Sørg for at 
kua får det hun trenger med å velge et 
Pluss-produkt med totalstempel på. Til 
ammekua anbefaler jeg helt klart Pluss 
Ammeku som er designet til ammekua. 
Ved bruk av kraftfôr er førstevalget 
Formel Ammeku Konsentrat – rik på 

Ønskeliste fra kua

immunstoffer (mindre enn 24 brix) bør 
kalven suppleres med god råmjølk fra 
fryseren, eller Pluss Råmelkserstattning. 

En trygg og tørr kalvingsplass minsker 
risiko for direkte smitte via navlestreng 
eller gjennom munnen.  Kua får tid til 
å ta seg av kalven på en god måte og 
kalven knytter seg til mor etter kort tid.  
Med god organisering kan alt nødven-
dig utstyr være i umiddelbar nærhet 
slik at du er godt forberedt når det er 
behov for hjelp. Plan A er at alt går fint, 
og kalven holder seg frisk – men det 

I skrivende stund nærmer desember seg, og en stor del av besetnin-
gene med ammeku er i full forberedelse til neste sesong. Kalven som 
tema er igjen i fokus for å få et godt utgangspunkt for neste genera-
sjon i fjøset. En god start påvirker resultatet i framtiden, og vinteren 
er tid for refleksjon over hva som fungerte godt i fjor – og hva bør 
endres til neste sesong. Her kommer en liten ønskeliste fra kua di.

Ønskeliste fra kua di:
- Seint slått grovfôr som jeg kan ete fritt av så jeg slipper å gå sulten!

- Tidlig slått grovfôr med protein over 140 g/kg ts – så jeg kan pro-
dusere mye mjølk til kalven min!

- Et tilskuddsfôr med totalstempel – gjerne tilpasset ammeku for 
god overføring av selen og andre viktige næringsstoffer til kalven 
(dette gjør også råmjølka mi bedre)

- En rein, tørr og trygg kalvingsplass, hvor jeg ikke utsettes for stress 
og kalven min er trygg

- Hjelp ved behov – sjekk gjerne at kalven min har fått nok råmjølk 
så den holder seg frisk. 

- Et trykt og tørt kalvgjømme til kalven hvor den kan leke 
 og kose seg med de andre kalvene, og ete et godt 
 kalvekraftfôr, grovfôr tilpasset kalvens mage 
 (gjerne høy) og drikke friskt vann!

Som takk for dette leverer 
jeg deg en frisk og rask kalv  

- Et trykt og tørt kalvgjømme til kalven hvor den kan leke 
 og kose seg med de andre kalvene, og ete et godt 
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"

Hans Anders Velo, Jevnaker

SenseHub gir meg god kontroll på 
besetninga, og jeg vet at alt er som 
det skal med dyra mine, også når 
jeg er på jobb. Når det er tid for 
inseminering, kan jeg over telefon 
fortelle inseminøren hvilken ku det 
gjelder. Dette er både lettvint og 
trygt, samtidig som det gir meg 
større frihet.

er fornuftig å ha en plan B klar ved 
behov. 

For kalven er alltid plan A en frisk kalv 
– med gode forberedelser legger man 
til rette for dette. Skulle kalven likevel 
vise tegn til sykdom så gjør tiltak tid-
lig. Begrens smitte og forebygg slik 
at flere ikke blir sjuke. Undersøkelser 
i norske besetninger viser en høgere 
andel av parasitter enn vi tidligere har 
trodd, og godt reinhold i fjøset, samt 
en motstandsdyktig kalv gir et bedre 
utgangspunkt for å lykkes.  Formel 
Kalv og Mysli Start er spesielt tilpasset 
kalvens behov, og har mange gode 
egenskaper. Et kalvekraftfôr skal hjelpe 
med en god og tidlig vomutvikling, gi 
kalven nødvendige næringsstoffer og 
gi god tarmhelse. Kraftfôret er tilsatt 
mellomlange fettsyrer som har en god 
effekt på å redusere uønskede bakterier 
og kan dermed forebygge diare. 

Et siste tips før julehandelen setter i 
gang – ta en titt på våre nettsider for 
flere gode produkter til ku og kalv: 
www.felleskjopet.no/formel

God Jul og lykke til 
med kalvingene 2022

Den 11-12 februar 2022 arrangerer Norsk Limousin og LUN årsmøte 
på Scandic Hell i Stjørdal. 

På programmet står blant annet: 
- Lunsj hos Steinvik Limousin. Det settes opp transport fra hotellet 

basert på påmeldingsliste.
- Årsmøte på Scandic Hell. Her vil representanter fra TYR også delta. 
- Årsmøte i LUN.
- Årsmøtemiddag med kjøtt fra Steinvik Limousin.

Det kommer mer info om påmelding og bestilling av hotell. 

Styret tar ellers forbehold om endringer. Vi må 
selvfølgelig også belage oss på at koronapandemien 
kan medføre justeringer. Det viktigste er å holde 
av datoen. Vi håper å se mange engasjerte 
medlemmer på nyåret!

Årsmøte i Norsk 
Limousinforening 
og LUN
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Ytring:

Et kontrollprogram til besvær

v/Erland Wigenstad

Kort om programmet 
Målet med programmet er å kartlegge 
smittestatus i besetninger ved å avdek-
ke antistoff i blod eller melk hos minst fire 
ungdyr i hver besetning. Dette skal hin-
dre spredning av sykdom og påfølgende 
økonomiske tap i storfenæringa. Oppdag-
es det antistoffer får besetninga «rød» sta-
tus, mens «grønn» status oppnås når det 
ikke finnes antistoffer. Hensikten er at man 
skal skille mellom dyr fra røde og grønne 
besetninger når dyr omsettes. I praksis 
betyr dette at det skal skilles mellom de 
ulike statusene når dyr og personell vek-
sler mellom fjøs. Det gis også av slakte-
riene 1000 kroner i tillegg for livdyr fra 
grønne besetninger.I privat omsetning har 
det også blitt en uskreven regel at grønne 
dyr er mer verdt enn rød. 

Teori versus praksis
I vårt samfunn blir man dessverre ofte 
vitne til at spriket mellom teori og praksis 
er i ferd med å bli faretruende stort. Dette 
gjelder også kontrollprogrammet for BCov 
og BRSV. Under oppsummeres noe av 
problematikken.
•	 Man kan bli grønn på prøver, men i re-

aliteten være rød. Dersom man har fått 
inn smitte mellom prøvetaking og anal-
yseresultat, vil det være forskjell på den 
teoretiske statusen grønn og den prak-
tiske statusen rød. Man kan altså selge 
grønne dyr i 410 dager mens man egen-
tlig er rød.

•	 Sykdomsutbruddene varierer voldsomt, 
og er ofte subkliniske på ammeku. Dyr 
som blir syke har symptomer over en 
kort periode, og de er også smittsomme 
over kort tid. Antistoff i prøver er derfor 
ikke et reelt bilde av situasjonen her og 
nå. Har et dyr vært utsatt for antistoffer 
uten å bli syk, risikerer man likevel rød 
status i 410 dager.

•	 Dyr som har vært utsatt for antistoff vil 
alltid bære med seg disse og føre dem 

over på kalven via melk. På ammeku skal 
det tas blodprøver av minst fire kalver som 
er mellom 6-12 måneder. Det er da logisk å 
ta prøvene så tett inn mot 6 måneder som 
mulig for å bevare statusen så lenge som 
mulig. Det sies at kalven mister disse an-
tistoffene fra 6 måneders alder, men vi vet 
at biologien ikke er forenelig med en fasit. 
Det er store sjanser for at kalven bærer med 
seg antistoff fra melka til mor også etter de 
har passert 6 måneder. 

•	 Smitteveiene kan være mange, men 
fjøsvandrere (dyrleger, klauvskjærere), del-
ing av utstyr, livdyrkjøp og dyretransport 
er eksempler på årsaker til smitte. Det sies 
at en dyrlege i verste fall kan ha med seg 
smitte i nesa, på hender eller klær. Samme 
hvor mye man garderer seg, er det risiko 
for at smitte kan komme inn. Marginene 
er små når slike smittekilder kan påvirke 
livdyrsalget til en enkeltbonde i 410 dager. 

•	 Differensiering mellom røde og grønne dyr 
gir en del praktiske utfordringer i flere ledd. 
For ammekubonden reiser flere spørsmål 
seg. Skal dyra gå på utmarksbeite der man 
risikerer at de møter røde dyr og blir smitta? 
Tør man å satse på avl og livdyrsalg når an-
tistoffer i ei blodprøve kan redusere omset-
ninga så drastisk? Er det ikke lenger mulig 
å dele utstyr med andre bønder i nabolaget 
i fare for å pådra seg smitte?

•	 Feilkildene ved prøvetakning er absolutt til 
stede. Man har hørt flere eksempler på dyr 
fra samme besetning der noen av dyra ble 
røde, mens andre dyr ble grønne. 

•	 Skal man ha grønne dyr må man på sett og 
vis «isolere» dyra fra andre besetninger. Hva 
skjer med dyr som ikke utsettes for noen 
form for antistoffer eller sykdom den da-
gen de plutselig kommer i kontakt med dyr 
som har disse stoffene eller sykdommene? 
Sannsynligvis vil slike dyr bli langt mindre 
motstandsdyktige for sykdommer generelt. 

Programmet forskjellsbehandler 
Det snakkes varmt om at dette kontrollpro-
grammet har som mål å spare næringa for 
tap opp mot 100 millioner kroner. Dette fordi 
man mener at programmet vil redusere klin-
isk sykdom i besetninger. Men hva taper en 
avlsbesetning som satser på livdyrsalg hvis 
man ender opp med rød status år etter år? 
Disse tapene er ikke nevnt, men vil utgjøre en 
stor forskjell for enkelte. Det sies at en «samlet 
næring står bak programmet». Dette kontroll-
programmet forskjellsbehandler ulike drifts-
former i landbruket. Det er derfor vanskelig 
å forstå hvordan man kan mene at ei samla 
næring står bak. 

Veien videre
Et sentralt spørsmål er hvordan man skal 

forholde seg til programmet. I akademia 
snakkes det ofte om reliabilitet og valid-
itet. Reliabilitet handler om pålitelighet, 
mens validitet handler om gyldigheten til 
noe som skal måles. Slik programmet nå 
ligger, er det hverken pålitelig eller et godt 
måleverktøy. Påliteligheten er lav fordi man 
kan kjøpe dyr med grønn status som er 
røde og visa versa. Målingene som gjøres 
er heller ikke et godt verktøy, fordi antistoff 
i ei blodprøve kun sier noe om statusen 
som har vært, og ikke statusen som er her 
og nå. 
Skal man være sikker i sin sak når man 
handler med livdyr, er det mye bedre å 
skaffe til veie en «helseattest buskap» og 
en «helseattest individ». Dette vil gi en mye 
bedre status på situasjonen her og nå. 

Innledningsvis ble det presisert at bekjem-
pelse av smittsomme sykdommer på stor-
fe er svært viktig. Det positive med dette 
programmet er at vi nettopp har fått fokus 
på smittevern. Dette til tross. Vi trenger å 
evaluere kontrollprogrammet for BCov og 
BRSV slik at det fungerer i praksis, og slik 
at det ikke forskjellsbehandler ulike pro-
duksjoner. Først da kan man kanskje si at ei 
samla storfenæring står bak programmet. 
Det bør forventes at tillitsvalgte nå påvirker 
større aktører som Tine, Animalia og Nor-
tura til å se manglene i dette programmet. 
Følgende bør på plass i første omgang: 

•	 Vi trenger statistikk som viser utviklingen 
i prøvetaking og statistikk som viser om 
programmet faktisk har en effekt i popu- 
lasjonen. 

•	 Vi vet at det er mulig å ta prøver av fak-
tisk sykdomsutbrudd i stedet for anti-
stoffer. Hvorfor kan det ikke tas prøver 
for å avdekke sykdomsutbrudd i stedet 
for antistoffer?” Kanskje man kan lære 
av den humane varianten av korona, 
og ta prøver av sykdomsutbrudd med 
påfølgende karantenetid før livdyrsalg? 
Dette vil gi et mye bedre bilde av «her og 
nå»-situasjonen.

•	 Vi trenger mer informasjon om hvordan 
det analysetekniske fungerer. Hva fører til 
rød eller grønn status? Finnes det nyans-
er her? 

TYR har vært imøtekommende for en del 
argumenter som er nevnt her. Det har også 
vært et møte med representant fra Norsk 
Limousinforening, Tine og TYR for å drøfte 
ulike problemstillinger. Raselagene og TYR 
bør med utgangspunkt i dette enes om en 
videre strategi, og utfordre dette program-
met slik at det også fungerer for avlsbeset-
ninger på ammeku.

Kontrollprogrammet for 
BCov og BRSV har til hen-
sikt å redusere smitteover-
føring mellom besetninger. 
Ingen er uenige i at bekjem-
pelse av smittsomme syk-
dommer på storfe er svært 
viktig. Men fungerer egent-
lig et slik program i praksis?
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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

Fjøssystemers fangfront

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!

www.fjossystemer.no

Fjøssystemers port
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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

ALLE PRISER ER EKS MVA

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

020918580
CLIQUE LEMONT 
FUSKEDUNJAKKE
Str: S-2XL
550 kr

Instruksjon bruk av Bekken&Strøm sin nettportal for bestilling av varer 

 
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 

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

 

Fyll inn avtalekode: limo. 

  

Instruksjon bruk av Bekken&Strøm sin nettportal for bestilling av varer 

 
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 

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

 

Fyll inn avtalekode: limo. 

  

Instruksjon bruk av Bekken&Strøm sin nettportal for bestilling av varer 

 
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 

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

 

Fyll inn avtalekode: limo. 

  

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

 
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 

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

 

Fyll inn avtalekode: limo. 

  

Et utvalg av våre pro�lerte klær egnet for vintersesongen
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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
2112027905
GENSER STRIKKET 
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

029208080
NATOLUE SOTARN SVART 
Str: onesize
150 kr

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

KLÆR - brodert logo



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

Kvalitetsprodukter fra BBagro
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.


