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Simen Saug Lie er innsetter av Ludvig av Nordlien som har interessant genetikk fra Greensons Howlett. 
Oksen har til sammen fire sønner på Staur.

Det som står for døra nå for oss Limousin-avlere, er et av årets høydepunkt, med Agrovisjon 
og Limmo 16 (limousinauksjon) i Stavanger 28.-30.10 (Limmo 2016- 29.10.16).  I år kommer 
det nesten 30 dyr med spennende genetikk, som skal under hammeren lørdag den 29. oktober. 
Det varierer mellom drektige dyr, kyr med kalv, kviger og okser. 
 Side 2

Leder’n

Simen Saug Lie er elev på videregående skole, men har et sterkt ønske om å bli limousinavler 
på deltid. Den første kalven hans ble funnet interessant for testkandidat på Staur. Godeste  
Simen er ikke alene om å ha tilknytning til kandidaten Ludvig av Nordlien: Mora til kalven, 
Ålga, har vært i eie hos tidligere eier av gården, Arne Høisveen, faren til Simen, Olav er eier av 
kua og oksen; kua Ålga ble kjøpt i fjor høst fra Kristian Hovde som hadde inseminert henne 
med Greensons Howlett. 

Så det blir litt av en heiagjeng når Ludvig skal auksjoneres bort til våren dersom alt går bra. 
Ludvig kan vente hard konkurranse – ikke minst fra tre andre halvbrødre. Les mer om den 
bredt sammensatte årgangen som er under testing på Staur. 

Side 6
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Vårt langstrakte land kan gi oss 
store utfordringer vedrørende inn-
høstingstidspunkt og innhøstings-
forhold. Og det har vi virkelig fått 
føle på kroppen i år.  Noen steder 
har man hatt gode forhold med 
flott vær og god fortørking, mens 
andre sliter med å komme seg ut 
på jordene. Og har knapt fått inn 
2. slåtten.

På sørvest-landet som jeg holder til, 
hadde vi gode forhold til 1. slåtten. Men 
heller «tvilsomme» forhold rundt 2. slåt-
ten, med lite fortørka gras og mye øde-
lagte jorder, og 3.slåtten mange steder 
har uteblitt. August og september har 
i vest fremstått som en stor regnbyge. 
Men etter en uke med fint vær i oktober, 
er regnværet lagt bak oss.

Dyra har vært ute på mer eller mindre 
godt beite over det ganske land, med 
uteperiode fra 2-3 mnd opptil 6 mnd. 
Og noen har dyra ute hele året. For oss 
som tar inn dyra utover høsten, er dette 
en fin periode til å klippe de og legge 
inn bolus.  Da er det godt å ha en be-
handlingsboks.  Her er det flere gode på 
markedet til ulike priser. Foreslår å kjøpe 
en med vekt i, så får en også gjort den 
jobben på en enkel og grei måte.

Når først dyra er i behandlingsboksen, 
er det smart å ta drektighetstest på 
mordyra, og legge dette og vektene 
inn i Storfekjøttkontrollen. Lager vi en 
rutine rundt dette (bolus, veiinger og 
drektighetsundersøkelse) et par ganger 
i året, så har vi mye bedre datagrunnlag.  
Samtidig som det er et bredere materi-
ale i Storfekjøtt-kontrollen også.

LIMMO 16
Det som står for døra nå for oss  
Limousin-avlere, er et av årets høyde-
punkt, med Agrovisjon og Limmo 2016  
(limousinauksjon) i Stavanger 28.-30.10 

(Limmo 2016- 29.10.16).  I år kommer 
det nesten 30 dyr med spennende  
genetikk, som skal under hammeren 
lørdag den 29.oktober. Det varierer mel-
lom drektige dyr, kyr med kalv, kviger og 
okser. Og med auksjonarius Kvæken, 
så skulle dette bli en flott dag og mulig 
noen prisrekorder. Det beste etter en slik 
auksjon er at både kjøper og selger er 
fornøyde, og at alle dyra blir solgt.

Ellers har jo ny testomgang startet på 
Staur med mange påmeldte, og et vel-
dig bra uttak til test. Hyggelig å se at 
det stadig kommer til nye oppdrettere. 
Dette er en flott arena til å teste okser, 
og senere få god reklame for sin beset-
ning. Dette kan være med å gi et bedre 
livdyrsalg fra din gård.

Søker ny redaktør
Vår redaktør av Limousin-Nytt gjennom 
mange år, Jan Otto Veiseth, har valgt å 
si opp sitt engasjement grunnet at han 
har passert pensjonsalderen for lenge 
siden. Styret har derfor startet en pro-
sess med å skaffe ny redaktør. Vårt blad 
har gjennom de siste år utviklet seg til 
å bli et godt medlemsblad, som er god 
lesning for oss alle med interesse for 
rasen.  Dette er et blad vi har stor grunn 
til å være stolte av.  Jan Otto blir med 
oss frem til 28.februar 2017.

Styret har i det siste jobbet med å få 
på plass ny hjemmeside for Norsk  
Limousin, og revidering av vedtektene. 
Disse vil komme ut i god tid før kom-
mende årsmøte. Dato for neste årsmøte 
vil komme ut en gang før jul.

Da ønsker jeg dere alle en god høst og 
flott arrangement på Agrovisjon.

Lykke til med drifta!

Med vennlig hilsen 

Torleif Susort
Syreleder

Graset er 
kommet i hus 
for vinteren, 
og dyra er på vei inn...

Leder

Av: Torleif SuSorT, 
STyreleder i NorSk limouSiN
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En rekke av medlemmene i Norsk  
Limousin har både vi og Tyr svært 
mangelfulle e-postadresser på. 

Norsk Limousin benytter e-post for 
formidling av viktig informasjon som 
det haster med å få ut. Eksempler 
på dette er tilbud om kjøp av semin; 
påmelding av tur til Frankrike; gratis 
stambokføring.

I dag har vi nesten 200 e-post-
adresser. Det betyr at vel 80 medlem-
mer ikke har mottatt disse tilbudene 
tidlig. Det kan gjøres noe med:

Så vennligst hjelp oss med å nå fram 
med medlemsinformasjon på en enkel 
og effektiv måte.

Send e-post til janoco@online.no.

Mangelfulle e-post adresser

Styret har i det siste jobbet med å få på plass 
ny hjemmeside for Norsk Limousin (bildet). 
Den nye siden er lagt som en underside på 
Tyrs hjemmeside. Når d klikker deg inn på 
Tyrs side så finner du limousins hjemmeside 
under raselag. Den er operativ i dag. Sigrid 
Lillebråten ar ansvaret for den nye siden – 
enn så lenge assistert av Jan Otto Veiseth. 
Den gamle hjemmesiden er under avvikling

Ny hjemmeside
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Kickstart for ung
limousininteressert
Alt har en start. For enkelte får ting 
en brå start. Så for årets debutant 
på Staur: Simen Saug Lie. Han har 
planer om å starte avl på limousin, 
og anskaffet si første limousin ku 
sist høst. Den gikk drektig med 
avkom av Greensons Howlett. Det 
var en oksekalv, og ble innmeldt 
til test på Staur.

    
Av: JAN oTTo veiSeTh

Vi må ile til med å opplyse at det er 
faren, Olav Lie, som eier både mora og 
oksekalven; Simen er innsetter. Olav er 
en durkdreven charolaisavler som gjen-
nom år har levert testokser til Staur – så 
også i år. Sønnen Simen har lyst til å 
drive med avl ved siden av studier og 
jobb, og samarbeider med faren om å 
komme i gang. 

Simen har valgt å satse på limousin som 
sin rase, og den kua som ble kjøpt i fjor 
høst fra Kristian Hovde, gikk drektig med 
en kalv etter den britiske oksen Green-
sons Howlett – ny genetikk i Norge. Det 
viste seg at kua kom tilbake til sitt tidli-
gere hjem.

Saken er som følger: For tre år siden 
kjøpte Olav Lie gården Nordlien av Arne 
Høisveen i Furnes. Samtidig solgte Arne 
limousinbesetningen – blant annet til 
Kristian Hovde. Derfor havnet mor til te-
stoksen 31475/314 Ludvig av Nordlien 
hos Kristian. Far og sønn har ikke senket 
ambisjonene for kua; den går nå drektig 
med avkom etter Jovial av Utgårdstrøen. 
Hvorvidt det skal satses utelukkende på 
homozygot kolla, er ikke helt avgjort 
enda. Men det er planlagt å gå til an-
skaffelse av ett limousin mordyr til.

Fersk limousinavler
Når nå Simen Saug Lie skal prøve seg 

som limousinavler, kan han suge mye 
lærdom fra sine nærmeste omgivel-
ser. Faren Olav har vært aktiv i charo-
lais-miljøet i flere år. I åtte år har han hatt 
testokser på Staur; i år Ludden av Grøt-
holm. Arne Høisveen, som bor på går-
den og er hjelpesmann når far og sønn 
Lie er på skole og jobb, har drevet med 
limousin i flere år; og har blant annet hatt 
inne testkandidater på Staur. Og det Lie 
junior ikke kan plukke opp av erfaringer 
hjemme, så har han muligheten for å 
plukke med seg noe direkte fra Staur; 
far og sønn Lie er nemlig avløsere der 
ved behov.

Olav Lie tok i bruk et nytt fjøs på gården 
Nordlien i fjor høst. Det har mordyra med 
kalv. Ungdyra har han i det gamle fjøset. 
Han har nå i år 46 kalvinger. Olav for-
pakter en gård for produksjon av fôr og 
til beiting. Han har i mange år hatt fast 
jobb på Hafjell Alpinsenter.

Det er tre som synes å ha et eierforhold til staurkandidaten Ludvig av Nordlien. Olav Lie (tv) som er den formelle eier, Arne Høisveen som 
har hatt mora i sin besetning for noen år siden og Simen Saug Lie som er innsetter på Staur.
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Det virket som at testkandidaten, Ludvig av Nordlien, ønsket å ta farvel med både mora Ålga og eier Olav Lie før flyttinga til Staur.

Intro  Kraftfôr til kalv (0-3 mnd 
med levende gjær).

Vekst  Proteinrikt kraftfôr til okser 
og kviger der man ønsker 
høy tilvekst.

Kjøttfe  Tilpasset kjøttfeokser av de 
tunge rasene der en ønsker 
rask tilvekst.

Muskel  Til intensiv fôring av okser 
som får ekstra mye kraftfôr.

 Drøv Levende Gjær nå også 
som tilskuddsfôr! Gir bedre  
utnyttelse av grovfôret og  
bedre vommiljø.

DRØV 
til storfe i vekst

NYHET
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Bredt genetisk utvalg
blant testkandidatene
Oppslutningen fra limousinmed-
lemmene om testingen 16/17 
på Staur er svært god. Det ble 
påmeldt 65 kandidater til de 21 
plassene som Norsk Limousin har 
– og som Tyr og Avlsutvalget har å 
velge blant. Og tilbakemeldingene 
sier at det ble meldt inn okser av 
god kvalitet.

Norsk Limousin har gjennom de siste 
årene tilbudt semin mange forskjellige 
importokser, noe som i følge avlskonsu-
lent Kristian Heggelund gir seg utslag i 
større utslag større spredning i fedrene 
til testoksene. I tillegg er det tatt inn 
to embryookser – noe som gir en litt 
annen genetisk bakgrunn enn de andre 
i gruppa. Det som er verdt å merke at 
tre av oksene er testet som homozygot 
kollet.

Takk til Tyr for fotos.

31460/1175 Lex Luthor PP 
av Søstuen 
Født: 21.12.15 (O)
Far: CN Rex PP 
Morfar: Egon av Schjøll
Uttatt i kolletgruppa. 
Og i gruppa for produksjon og 
moregenskaper
Oppdretter: Gunhild Sæteråsen og 
Jan H. Guttersrud
Startvekt: 302 kg
I test: 43 dgr Vekt 375 kg 
Tilvekst 1704 gr GFO 2 FUP 1,1

31462/1591 Luguber av Hovde 
Født: 15.01.16 (FF)
Far: Engkjaer Get It  Morfar: Tango
Uttatt i gruppa for moregenskaper og 
produksjon
Oppdretter: Kristian Hovde

31464/5024 Luxus av Dovre
Født: 04.02.16. (O)
Far: Fabian av Gorseth Morfar: Usse
Uttatt i kolletgruppa og i lettkalver-
gruppa.
Oppdretter: Ingebrigt Vigenstad

Uttatte okser:
Uttatt i pulje 1:

Representerte seminokser:

Semin nr Navn Ant Egenskaper

72091 Farmann av Dovre 3 Lettkalver og produksjon

72072 EvenTyr av Dovre 1 
Lettkalver, tilvekst og 
moregenskaper

72093 Fabian av Gorseth (k) 1 Lettkalver

72149 Dieunordic 1 Produksjon

72159 Ludwig (k) 1 Moregenskaper

72158 CN Rex PP (k) 2
Produksjon og 
moregenskaper

DNK05801000818 Grønbjerg Hugoe 1 Produksjon

72133 Engkjær Get It 2 Produksjon og moregenskaper

72157 Guandark Po (k) 2
Lettkalver, produksjon og 
moregenskaper

72511 Tricot 1
Lettkalver, moregenskaper og 
produksjon

72172 Dahair 1 Moregenskaper

FRA8753841547 Bonus MN 1 Produksjon

72164 Greensons Howlett (k) 4 Produksjon og lettkalver
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31465/5025  Lurven av Dovre
Født: 05.02.16 (FF)
Far: Engkjaer Get It Morfar: Lino
Uttatt i gruppa for moregenskaper og produksjon.
Oppdretter: Ingebrigt Vigenstad

31466/1599 Laban av Hovde 
Født: 08.02.16 (FF)
Far: EvenTyr av Dovre. Morfar: Sharmant av Dovre
Uttatt i gruppa for lettkalver, tilvekst og moregenskaper
Oppdretter: Kristian Hovde

31467/548 Luring P av Udland 
Født: 13.02.16 (O)
Far: Greensons Howlet Morfar: Palace
Uttatt i gruppa for kollet, produksjon og lettkalver
Oppdretter: Roy Engelsvoll

31468/6026 Leopold av Dovre 
Født: 14.02.16 (FF)
Far: Farmann v Dovre Morfar: Grim av Dovre
Uttatt i gruppa for lettkalver og produksjon
Oppdretter: Ingebrikt Vigenstad

31469/1600 Lars Rocko 2 P av Hovde 
Født: 19.02.16 (O)
Far: Greensons Howlet Morfar: Dentatus av Dovre
Uttatt i gruppa for kollet, produksjon og lettkalver
Oppdretter: Kristian Hovde

31470/1017 Lars Rocko av Holann 
Født: 20.02.16 (FF)
Far: Farmann av Dovre  Morfar: Bjarne av Schjøll
Uttatt i gruppa for produksjon og lettkalver
Oppdretter: Hans Olav Holann

Pulje 2:
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31471/1006 Lyon ET av Øiestad 
Født: 01.03.16 (FF)
Far: Bonus NM Morfar: Isambert
Uttatt i gruppa for produksjon
Oppdretter: Halvor Øiestad

31472/1180 Lurius av Søstuen 
Født: 02.03.16 (FF)
Far: Dahair Morfar: Uskudar
Uttatt i gruppa for moregenskaper
Oppdrettere: G. Sæteråsen og J. H. Guttersrud

31473/161 Leif av Sortedal  Født: 02.03.16 (O)
Far: Guandark PO  Morfar: Dentatus av Dovre
Uttatt i gruppa for kollet, produksjon, lettkalver 
og moregenskaper
Opdretter: Zakarias Sortedal

31474/1622 Leo av Viersdalen 
Født: 03.03.16 (FF)
Far: Farmann av Dovre  Morfar: Samson av Fredly
Uttatt i gruppa for lettkalver og produksjon
Oppdretter: Leif Hartveit

Pulje 3:

31475/314 Ludvig av Nordlien Født: 05.03.16 (O)
Far: Greensons Howlett Morfar: Bastian Av Schjøll
Uttatt i gruppa for kollet, produksjon og lettkalver
Oppdretter: Simen Saug Lie

31476/609 Leon av Henda 
Født: 13.03.16 (FF)
Far: Dieunordic Morfar: Vince av Helgum
Uttatt i gruppa for produksjon
Oppdretter: Lars Henden
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31478/264 Laban av Schjøll 
Født: 20.03.16 (FF)
Far: Tricot Morfar: Patocle
Uttatt i gruppen for lettkalver, moregenskaper og produksjon.
Oppdretter: Carl Richard Schjøll

31479/1182 Ludwigsen P av Søstuen 
Født: 25.03.16 (O)
Far: Ludwig Morfar: CN Mateo P
Uttatt i gruppen for kollet og moregenskaper
Oppdrettere: G. Sæteråsen og J. H. Guttersrud

31480/1610 Lido av Knuds Født: 30.03.16 (O)
Far: Gundark PO Morfar: Azurri
Uttatt i gruppa for kollet,  produksjon, lettkalver og 
moregenskaper.
Oppdrettere: Siv og Jo Gimse

31481/1226 Luxus av Nørstegård 
Født: 31.03.16 (O)
Far: Greensons Howlet Morfar: Cassanova av Høiby
Uttatt i gruppa for kollet, produksjon og lettkalver
Oppdretter: Håvard Nørstegård

31482/540 Lusifer P av Utgårdstrøen 
Født: 31.03.16 (O)
Far: CN Rex PP Morfar: Kenos av Utgårdstrøen
Uttatt i gruppa for kollet, produksjon og moregenskaper
Oppdretter: Bjørn Aasen

31483/1630 Laffen ET av Viersdalen 
Født: 31.03.16 (O)
Far: Grønbjerg Hugoe  Morfar: Edoard
Uttatt i gruppen for produksjon.
Oppdretter: Leif Hartveit
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NYE SEMINOKSER
Oksene som ble tatt ut til semin våren 2016 på Staur, er nå godt i gang med sædproduksjon og alle er  
godkjent for semin. Oksene skal være tilgjengelig på sædruta i desember. 

72196 Klaudius P av Utgårdstrøen

Født: 18.02.15

Far: Claudius PP

Morfar: Victor av Helgum

Kollet okse.

 Uttatt i gruppen for moregenskaper.

Oppdretter: Bjørn Aasen

Startvekt: 392 kg

Sluttvekt: 662 kg

Helhet ved 
kåring: 8

Muskeldybde 8,87 Fettdybde 0,31
Oppkrysset. Kollet. Kommer ut med 111 i 
rangtall. Tatt ut i gruppa for moregenska-
per, men bør etter testresultater også være 
god på produksjon. Har tilvekst, GFO og 
eksteriør som sterkeste sider. Men er også 
bra på FUP og muskeldybde. Er også en 
okse som er veldig stor som type. Faren 
tyske Claudius PP. Morfar er Victor av Hel-
gum som er svakt positiv på kalving og god 
på moregenskaper.

Pris: kr 125.000

Kjøper: Matheas Amb

 72197 King kong av Hovde

Født: 25.01.15

Far: ET High-Five Eide 

Morfar: Tango

FF-okse

Uttatt i gruppen for moregenskaper 
og lettkalvere.

Oppdretter: Kristian Hovde

Startvekt: 388 kg

Sluttvekt: 618 kg

Helhet ved 
kåring: 8

Muskeldybde 9,39 Fettdybde 0,29
Kommer ut med rangtall på 108. Tatt ut både 
i lettkalvergruppa og i moregenskapsgruppa. 
Er en litt mindre, veldig kompakt okse som 
type. Har FUP, eksteriør og muskeldybde 
som sine sterkeste sider. Meget gode bein 
og klauver på oksen. Faren er en ET-okse 
etter gamle og gode Ideal. Mens morfaren er 
Tango. King Kong har lav fødselsvekt med 
hyggelige avlsverdier for det samme.

Pris: kr 125.000

Kjøper: Leif H. Kongshaug
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72195 Kaptein av Viersdalen

Født: 21.12.15 (O)

Far: Hector ET av Viersdalen

Morfar: Ulys MN

FF-okse

Uttatt i gruppen for moregenskaper. 
Sterke moregenskaper på begge sider.

Oppdretter: Leif Hartveit

Startvekt: 409 kg

Sluttvekt: 680 kg

Helhet ved 
kåring: 8

Muskeldybde 9,80 Fettdybde 0,29
Rangtall 114 som er høyest i testen.  
Meget stor, lang og bredbygd okse. 
Meget godt kjøttsatt i alle deler med 
rekord i muskeldybde på 9,80 cm. 
Bra klauver og bein.

Pris: kr 120.000

Kjøper: Ann K. Molden Alm

72198 Karamell av Utgårdstrøen

Født: 12.03.15

Far: Chaumeil

Morfar: Birk av Værner Kloster

FF-okse.

Uttatt i gruppen for lettkalvere.

Oppdretter: Bjørn Aasen

Startvekt: 334 kg

Sluttvekt:

Helhet ved 
kåring: 8

Muskeldybde 9,08 Fettdybde 0,31
Kommer ut med rangtall på 106. Tatt ut i 
lettkalvergruppa. God på FUP, muskeldybde 
og eksteriør. Middels på tilvekst. En nokså 
liten okse med godt eksteriør. Okse med 
den franske lettkalveren Chaumeil som far 
og gardsoksen Birk av Værne Kloster som 
morfar - en sønn etter Soprano. Karamell er 
en okse som etter type og avstamming skal 
være god på kalving.

Pris: kr 110.000

Kjøper: Asmund Wandsvik

 72199 Kilroy P av Nørstegård

Født:  31.03.15

Far: Hilberg P ET av Hvam

Morfar: Palace

Kollet okse

Uttatt i gruppen for moregenskaper.

Oppdretter: Håvard Nørstegård

Startvekt: 328 kg

Sluttvekt:

Helhet ved 
kåring: 8

Muskeldybde 8,44 Fettdybde 0,21
Oppkrysset kollet. Rangtall 101. Greit stor og 
kompakt okse med bra kjøttsetting. Mangler 
litt på kam. Bra bein og klauver. God på 
eksteriør. En helhetlig og riktig type limou-
sinokse. Faren er den norske seminoksen 
Hilberg P ET av Hvam. Morfar er den franske 
semin oksen Palace.

Pris: kr 115.000

Kjøper: Sven Reiersen
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Tidenes beste 
auksjonsdyr 
på LIMMO 16

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

Unik	Norge
-	EN	bEdrift	i																						 KoNSErNEt

Midt-Norge Slakteri er den 
største slakteribedriften som 
har sin opprinnelse i Midt-
Norge. Den ble stiftet i 1984 
av slakteriselskapene Inderøy 
Slakteri AS (etablert i 1938) og 
Levanger Slakteri AS (etablert 
i 1932). Med etableringen 
klarte bedriften å spesialisere 
sine anlegg og etablere en 
kostnadseffektiv organisa-
sjon til fordel for bedriftene, 
ansatte og bonden.

Vi er med på 
limousin laget!  
 Er du?

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

Dyra fordeler seg på følgende grupper:

Ku 4 stk drektige

 Derav 2 stk med kalver ved fot, en med tvilling kukalver.

Kviger  18 kviger

 Derav 2 stk tvilling kukalver, selges med mor. 
Derav 10 drektige. 
Derav 6 ungkviger – ikke drektige.

Okser  6 okser

Derav 1 oksekalv, selges med mor. 
Derav 4 okser – 10-16 mnd. 
Derav 2 store okser. (Hurman og Home Run)

28 dyr. Til sammen 25 lotter.

Vi har fått tidenes påmelding av dyr. Det er også ti-
denes høyeste, genetiske kvalitet på dyrene. 28 dyr, 
derav 3 småkalver som selges med mora. Noe som gir 
25 lotter. Med en god blanding mellom FF og kolla dyr.  
    
Av: BJørN AASeN

Det blir arrangert felles middag lørdags kveld 29. oktober på 
Hotell Scandic Forum. Det er anledning å melde seg på mid-
dagen til Torleif Susort, epost torleif.susort@kaefer.com.  
Tlf 906 40 656. Bindende påmelding innen onsdag 26. oktober 
kl 23.59.

Lars Henden tar imot telefon bud på livdyr på auksjonsdagen. 
Du må melde deg på til Lars Henden, tlf 901 30 976 innen  
kl 11.00 den 29. oktober.
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Unik	Norge
-	EN	bEdrift	i																						 KoNSErNEt

Midt-Norge Slakteri er den 
største slakteribedriften som 
har sin opprinnelse i Midt-
Norge. Den ble stiftet i 1984 
av slakteriselskapene Inderøy 
Slakteri AS (etablert i 1938) og 
Levanger Slakteri AS (etablert 
i 1932). Med etableringen 
klarte bedriften å spesialisere 
sine anlegg og etablere en 
kostnadseffektiv organisa-
sjon til fordel for bedriftene, 
ansatte og bonden.

Vi er med på 
limousin laget!  
 Er du?

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

Gjeldende regler for auksjonen! 
 
1.  Alle auksjonsdyr skal ha veterinærattest som ikke 

er eldre enn 14 dager før auksjonsdagen.

2.  Norsk Limousin regner 10 % auksjonssalær,  
som tilkommer prisen. Dette faktureres av Norsk 
Limousin.

3.  Oppgjør foregår mellom kjøper og selger, uten inn-
blanding eller noe ansvar fra Norsk Limousin.

4.  Det anbefales å tegne forsikring på auksjonsdyrene 
i forkant av auksjonen. Dette koster ikke mye!

5.  Alle auksjonsdyr over 8 mnd skal være stambokført 
ved påmelding.

6.  Alle dyr blir kjørt ut fra auksjonslokalet, og frem til 
kjøper, av slakteriet i regi Norsk Limousin.

7.  Arrangør av auksjonen har ikke ansvar for feil, syk-
dom eller skade som måtte oppstå i forbindelse 
med auksjonsdyrene.

8.  Utkjøring av solgte dyr fra auksjonen belastes kjø-
per med kr 21,- pr km, eks. mva. pr dyr, pluss 
eventuelt påkrevd oppstalling i vente/hvile fjøs. Ved 
samkjøring fordeles frakten.

404 drektig ku fra Sven M. Skadsem. Med 
460 oksekalv.
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Dyreliste med oppdretters navn. 
Godkjente dyr til Limmo 16
Eier Genstatus Indi-

vidnr.
Far/Morfar Drektig  Forventa kalving

Ku

Skadsem S.M. FF 404 Ionesco/Pan Gamkinn      Dr- Mor med kalv 460

Skadsem S.M FF 421 Arial/ Pan Gamkinn Dr. Fumaroli

Lillebråten S O 372 Star/Olav ET Engelbrek.
2007 mod.  

Dr. Junior ET Utg.

Hartveit L. FF 1420 Armoric/Conrad av Fredly Dr.

Kvige

Engelsvoll R. Kolla 512 Ian Udlaland/ Teoball Fredly Jost Pp 14.03.17

Engelsvoll R Kolla 515 ian Udlaland/ Dentatus Dovre Jost Pp 24.05.17

Lerfald O. A. Kolla 350 J+J Polled Kazan/SHRB P.Dodge Drektig med Jovial 
eller gårdsoksen 
Dentatus av Utgård-
strøen. Hetrozygot.

Henden Lars Kolla 585 Hidalgo/Mateo, Homozygot Ibiza Pp. 29.05.17

Henden Lars FF 601 Farmann Dovre/Suggen Gaustad Ikke drektig, 10 mnd

Lillebråten S O 1065 Igor Lillebråten/Star Tvilling- kvigekalv 
med mor 372

Lillebråten S O 1066 Igor Lillebråten/Star Tvilling- kvigekalv 
med mor 372

Aasen B FF 320 Blueline Eide/Toptoro. Dr kj.separert 
hodyr-Urville

Aasen B FF 536 Bavardage/Victor Nei, ikke drektig

Aasen B Kolla 533 Index PP/Victor Nei, ikke drektig

Aasen B Kolla 503 Claudius PP/Farao Dr. Jovial

Kittelsrud K FF 590 Farmann Dovre/Urville Dr. Eventyr Dovre

Kittelsrud K FF 595 Farmann Dovre/Goldies Terence Dr. Eventyr Dovre

Hartveit L. Kolla 1422 Maradona/Conrad av Fredly Dr

Hartveit L. Kolla 1515 Hidalgo/Colin av Schjøll Dr

Mæland Tore FF 921 Bonux/Uruguay, embryoavkom Nei ikke drektig

Mæland Tore FF 932 Bonux/Uruguay, embryoavkom Nei ikke drektig

Skadsem S.M FF 444 Cameos/Ionseco, 12 mnd kvige Nei ikke drektig

Okse

Skadsem S.M. FF 460 Cameos/ Ionesco. 3 mnd. 
Selges med mor.

Lillebråten S Kolla 1055 Integre Hvam/ Stmb 56185. 
10 mnd

Steinvik R Kolla 857 Tigris/Djenges Steinvik, 14 mnd. 
Homozygot kolla

Wandsvik Odd FF Hurman Sortedal, semin okse.

Hovde K Kolla, 
homozygot, 
embryo 
okse.

CAN/CPMO191084 / 
CAN/SPMO158836. 
STMB nr 61306.

Mæland T FF Bonux/Uruguay, embryoavkom 
16-17 mnd alder.
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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

www.fjossystemer.no

Snakk med oss når du skal planlegge � øs 
for ammeku og kjøttfe. 

Det er viktig å starte i riktig ende!

Ta en prat med oss om dine planer!

!edne gitkir 
i tratS

Fjøssystemer vet hvordan e� ektive � øs bygges og dri� es.
Vi kan hjelpe deg med nybygg, ombygging, 

spesialisert innredning og smart fôring.
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320 Drektig kolla kvige fra Bjørn Aasen.

857 kolla homozygot oksen Kompis fra Rita 
Steinvik.

444 FF kvige fra Sven M. Skadsem. Homozygot kolla okse fra Kristian Hovde.

533 Kolla kvige fra Bjørn Aasen. Hurman av Sortedal fra Odd Wandsvik.

1055 Integre av Kvam fra Sigrid Lillebråten.

601 FF kvige fra Lars Henden.

536 FF kvige fra Bjørn Aasen.

503 Drektig kolla kvige fra Bjørn Aasen.

460 oksekalv fra Sven M. Skadsem.

421 drektig ku fra Sven M. Skadsem.512 Drektig kolla kvige fra Roy Engelsvoll. 350 Drektig kolla kvige fra Ole A. Lerfald.

515 Drektig kolla kvige fra Roy Engelsvoll.
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Fatland Jæren: Siv Undem, 99 71 23 51 

Fatland Oslo: Knut Petter Birkeland, 48 08 60 06 

Fatland Ølen: Bjørn Magne Stople, 98 24 22 10

Vi tenker Limousin - 
kontakt oss gjerne! 
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Frankriketur bød 
på mange avlstips
Onsdag 21. september reiste 22 
eventyrlystne nordmenn til Frank-
rike for å oppleve gardsbesøk, 
Limousin avl og utstilling. Vi an-
kommer Toulouse i kveldingen. 
Pierre Roy møter oss på flyplas-
sen, og skal være vår kjentmann 
og guide. Til vanlig jobber Pierre 
i avls-organisasjonen Evolution 
International http://www.evo-
lution-xy.fr/en, som nasjonal og 
internasjonal avlskonsulent for 
rasen Limousin.

    
Av: Siv uNdem

Torsdag 22. september besøkte vi Mr. 
Tamalet. Han driver med et liknende 
opplegg som Limousin UNIK. Kravene 
er litt ulike i og med de slakter kalven 
mellom 6 – 10 måneder, og vektkravene 

for okse er 190 – 260 kg og for kvige 
170 – 250 kg. Produsenten hadde i fjor 
en snittvekt på 229 kg slaktevekt. 

Hos mr. Tamalet går kalven sammen 
med mor i én måned. Etter dette tas kal-
ven fra morgen og kveld, slik at den får 
kun to måltider med melk frem til fraven-
ning. Når kalven ikke er med mor, skal 
den ha maks kvile, samtidig som den får 
en fôrrasjon blandet sammen av mais, 
protein fra soya og raps, hvete og litt høy 
for struktur. Kalven har en snitt tilvekst 
på 1400 g./dag. 

Mr. Tamalet har kalving hele året, 85 
mordyr og ingen egen rekruttering. Det 
vil si at han kjøper inn alle nye påsett-kvi-
ger fra fem ulike oppdrettere. Disse mor-
dyra blir nøye valgt ut fra egenskaper, 
med hovedvekt på kjøtt og tilvekst. Kyr 
blir inseminert med oksene Branceille og 
Uskudar. Kvigene går på beite med en 
okse etter Isambext.  For å ha en god 
etterspørsel på produktene reiser mr. 
Tamalet to ganger i året til Paris eller 

andre storbyer for å profilere kjøttet sitt 
i butikker. De har egen nettside: http://
www.irva.asso.fr/    

Avler for Evolution
Etter en fantastisk treretters lunsj, tok 
vi turen innom en Limousin produsent 
med sterk tilknytting til Evolution Inter-
national. Pierre setter opp avlsplan for 
besetningen, og bruker 20 ulike okser. 
De har 220 mordyr på gården med full 
fremfôring. Selv beholder de 50 kviger til 
eget påsett. De meiner at dyr som ikke 
er gode nok for dem heller ikke er gode 
nok for andre. Dermed blir de slaktet. De 
velger påsett-kvigene ut fra egenskaper 
som slakteegenskaper, lynne, bein og 
genetikk. Oksene slaktes ved 14 må-
neders alder. De har en snitt tilvekst på 
1480 g./dag og en snitt slaktevekt på 
428 kg levende-vekt. Snitt pris for slak-
tet er 3,85 euro/kg  
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www.felleskjopet.no  •  www.fkra.no

FORMEL Biff sortimentet

Veien til lønnsom 
kjøttproduksjon!
Alle kraftfôrblandinger 
til okser har et høgt 
innhold av mineraler 
tilpasset behovet til 
dyr i vekst.

FORMEL Biff Intensiv 
Fiberrik blanding som
passer når det er lite til-
gang på grovfôr eller 
seint høsta grovfôr der 
det kreves høge kraftfôr-
mengder. 

Mengde: 5-8 kg per dag

FORMEL Biff 
Passer sammen 
med middels grovfôr 
(0,80-0,90 FEm/kg TS). 

Allround blanding i storfe-
kjøtt produksjonen. Gir 
god proteindekning 
frem mot slakting

Mengde: opptil 5-6 kg 
per dag

Biff_sortiment_FORMEL_210 x 297_Mars-2016.indd   1 11.03.2016   14:10:39
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Biffring
Lørdag 24. september reiste vi til en 
biff-ring i Castelnau Barbarens. 11 opp-
drettere leverer kalver og kyr til biffringen 
for fremfôring til sluttprodukt. Biff-ringen 
trekker 3 euro per dag per dyr, for å 
dekke utgifter til lønn, forsikringer, bygg, 
strø og fôr. Normalt sitter oppdretter 
igjen med et snitt på 1.080 euro per dyr. 

Ungdyra kommer inn når de er ca. fem-
seks måneder gamle (230 kg). De snyl-
tebehandles og vaksineres for BRSV 
og BCoV, før ankomst. Biffringen har 1 
prosent. Ved tap av dyr utbetales da en 
engangssum på 800 euro til dyreeier. 
Dette tapet finaniseres gjennom husdyr-
forsikring. Kviger og okser som slaktes 
ved 11 måneders alder, går til markeder 
i Italia, Hellas og Paris. 

Biffringen fôrer også opp kyr til slakt. 
Oppdretterne betaler 5,5 euro/dag for 
kyr. Etter seks måneders oppfôringstid, 
har de en snitt slaktevekt på kyr på 550 
kg. Hovedsakelig går kyr til det franske 
markedet.   

Oppdretterne har også oppstalling av 
liv-kviger på biff-ringen til samme pris 
som for slakt av ungdyr (3 euro /dag)

Satser på Italia
Etter lunsj besøkte vi to produsenter. 
Den første vi kom til hadde sluttet med 
melk for tre år siden. Han hadde solgt 
alle holstein-kyrene og kjøpt 14 drektige 
stambokførte kviger til 2.300 euro pr stk. 
Han valgte Limousin på grunn av mo-
regenskaper, lynne og økonomi. Han 
lar kalven gå sammen med mora i seks 
måneder. Når han tar fra kalvene ligger 
de på en snittvekt på 350 kg. Når de er 
sju måneder sender han de til biff-ringer 
i Italia. Han inseminerer alt. For å få til 
det, tar han alle dyra inn hver kveld for 
å brunstkontrollere dem. Han skryter av 
en tilslagsprosent på 90. Oksene han 
benytter, er blant annet Chatlain (har 
bra med kjøtt, melk, god fruktbarhet og 
gode kalvinger) og Anekdote (som gir 
bra kalvinger, har gode moregenskaper 
og godt med kjøtt)

Den andre produsenten sluttet med 
melk for fire år siden, og har i dag tilpas-
set seg et spesialmarked på kalv i Italia. 

Her jages kyrne ut og inn to ganger til 
dagen. Kalvene ligger og koser seg på 
halmsenger med vifter i taket, fluefan-
gere og duker hengt opp for at de ikke 
skal forstyrres. Kalvene får kun melk i 
fem måneder. På slutten kan de drikke 

24 liter på et måltid. Dette medfører at 
jernnivået i blodet jevnlig må kontrolle-
res. Blir det for lavt, slutter de å vokse 
og blir det for høyt, blir kjøttet rødt og 
prisen faller drastisk. Når kalven skal 
drikke så mye melk på et måltid seier det 
seg selv at mor ikke har nok. Så bon-
den har fire kyr (en holstein og 3 brown 
swiss) han melker ekstra ved hjelp av et 
lite aggregat. Svært arbeidskrevende i 
fem måneder, men for rette fargen på 
kjøttet opplever han en kilopris på 10 
euro. Spesielt er det å høre at bonden 
selv kjører kalvene og leier dem inn til 
slakteren for å unngå stressa kjøtt.

Alt i alt var det en svært lærerik tur i lag 
med svært trivelig gjeng fra øst og vest. 
Nye tanker og ideer har vi tatt med oss 
heim. Og vi i Fatland vil takke for et vel-
dig bra opplegg fra Pierre og Evolution 
International og Bjørn Østebrød med Li-
mousin-foreninga. 

Tusen hjertelig takk 



Limousin-effekter
Norsk Limousin har utviklet og selger en del klær og utstyr som passer til bruk både i arbeid og på fritiden. 
Ved å bruke disse, setter du fokus på det som opptar oss mest: LIMOUSIN.  

Send din bestilling til: 
Lars Henden, Henden, 6687 Valsøyfjord
Tlf: 90130976, E-post: lars.henden@svorka.net

Alle priser eks mva og porto.
Kjøp under kr. 250,- blir belastet et gebyr på kr. 25,- eks.mva.

500,-
Vindjakke

60,-
Nøkkelring

150,-
Krus

50,-
Pin

150,-
Topplue

75,-
Caps

100,-
T-skjorte

650,-
Hel dress

Kun jakke kr 450,- 
Kun bukse kr 350,- 
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Nortura eies av bønder, styres av bønder og har 
samme mål som bønder - å skape best mulig 
økonomi for bonden.

Det naturlige valget



Returadresse:
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

Kvalitetsprodukter fra BBagro

Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

Norges mest solgte 

behandlingsboks!

NYHET:
Hodeløfter for innlegg av bolus.

For bolus se: www.locavore.no

Nå med USB!

To rør i

innfestning

gir styrke og

stabilitet.

Hvorfor fanghekk fra BBagro?

Kraftfôrautomat for kalv på beite. Forgården skal ikke ha tak som beskytter de 
dominerende kalvene mot sol og regn! – To modeller 900 liter/1350 liter.

Fôringskasse m/u fanghekk. Port i bingeskille LVS.
Leveres i flere ulike lengder.

Marechalle veieplatteform
• Rustfri veieplattform 
• Tru-test vektceller. 
• Mål: 2,20 x 0,80 m. 
• Vekt: 55 kg

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


