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Leder: 
Helge Bjugstad
Tajet
2372 Brøttum,
Tlf: 62 36 06 02 mob. 95 98 14 82. 
Epost: hebjugst@bbnett.no 

Nestleder: 
Johannes Nybø
Bøveien 56
4070 Randaberg
Tlf: 51 41 80 92 Mobil: 91 85 77 63
E-post: nyboe@c2i.net 

Sekretær: 
Christin Helene Jordbrudal
Frigstad
4646 Finsland
Tlf: 38 18 03 83, mob. 91 74 55 17
Epost: chcj@online.no 

Kasserer: 
Øyvind Aandstad
Sluppenveien 384
1860 Trøgstad. 
Tlf: 69 82 64 55, mob. 95 15 18 30
Epost: oeaan@frisurf.no 

Styremedlem:
Håvard Nøstegård, 
Ansvarlig for NLs hjemmesider
2666 Løra
Telefon: 61243894   Mobil; 90839684
E-post: haavanoe@frisurf.no

1. vara: 
Lars Henden, Henda, 6687 Valsøyfjord.
Tlf: 71 55 71 21, mob. 90 13 09 76 
E-post: larsh@c2i.net 

2. vara: 
Anders Myre Velo, Velo, 3520 Jevnaker,
Tlf: 61 31 56 21, mob. 99 72 32 40 

3. vara: 
Trond Clausen, 3239 Sandefjord,
Tlf: 33 45 30 57, Mob. 90 01 89 92, 
Epost, t-clause@online.no 

Avlsutvalget
Leder: 
Gustav Steinvik, 7510 Skatval. 
Tlf; 74 80 32 58/ 92 68 84 99. 
E-post: gusstein@online.no 

Nestleder: Ola-Jørn Tilrem
Medlemmer: Helge Bjugstad og 
Anders Myhre Velo 

LimousinNytt
Ansvarlig redaktør; Ola Jørn Tilrem, Eide,
8900 Brønnøysund
Tlf; 750 26785 / 908 22064. 
E-post: ola.jorn.tilrem@monet.no

Annonseansvarlig
Mathias Romsås, Høyby gård 2389 Moelv
Tlf; 62331345 / 901 34045

E-post: matrom@online.no

Kjære storfekjøttprodusent

Leder:Leder:

Vi er stolte over å kunne sende deg  utgave to av Limousin Info. 
Håper du finner stoff og artikler som virkelig vekker interesse.

Foreningens mål er å ivareta Limousinavlernes interesser og spre kunn-
skap om Limousin til medlemmene og andre interesserte.
Stoff og artikler vil fortelle og dokumentere at hvis du velger den   
riktige rasen vil det påvirke økonomien i stor grad. Rett rasevalg gjør at
du øker grunnprisen på dine slakt med 8kr/kg. Les mer om rasen og
medlemsfordelene i denne utgaven av LimousinInfo og på hjemme -
siden www.norsk-limousin.no

Stikkord som kjennetegner Limousin er:
Lette kalvinger og livskraftige kalver ved fødsel.
Meget god nettotilvekst, høy slakteprosent.
Beste slakteklasse uansett rase og ingen fettrekk. 
Bevarer kalvepreg til 11. måneders alder.
Kjøttet er kortfibret, mørt og saftig uten fettrenner.
Gode seminokser som gir lettekalvinger også for kviger.
Lavest beinprosent av alle kjøttferasene.

Som medlem av Norsk Limousin og Tyr får du:
Merpris for dine slakt.
Fire nummer av Tyrmagasinet pr. år.
Fire nummer av LimousinNytt pr. år.
Delta aktivt i nasjonal avl for Limousin.
Annonsere dyr gratis på vår hjemmeside.
Støtte til bedring av økonomien for Norsk storfekjøttproduksjon.
Bli en del av et faglig og aktivt miljø. 
Tilgang til importsemin.

Vi registrerer nå at stadig flere kjøttfebønder, etter år med søken, med
prøving og feiling med utallige raser og kryssningskombinasjoner
ender opp med å velge Limousin.
Jeg håper at du vil tenke gjennom både medlemskap og rasevalg, og
blir beslutningen at du vil melde deg inn vil jeg benytte anledningen til
å ønske deg velkommen som medlem i et innovativt fagfellesskap med
en rase som er en vinner og som vil komme til å prege fremtidens stor-
fekjøttproduksjon i Norge.

Vennlig hilsen
Helge Bjugstad. 

Styreleder Norsk Limousin. 

www.kjottfe.no/limousin
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ROS-analysene kan være et nyttig
verktøy og tilbakemelding på hvor-
dan den enkelte har lykkes i pro-
duksjonen. Her kan man sammen-
ligne med tidligere resultater en har
oppnådd  og man kan vurdere egen
produksjon
opp mot
andres.
Vi gjengir
her to ROS-
analyser der
produsen-
tene har
utbetalt kr
5000,- mer
pr okse en
gjennom-
snittet av
leverandø-
rene får.
Begge disse
produsen-
tene har

besetninger med Limousin -
kryssinger fra 50% og oppover samt
noen renrasete dyr. Vi gratulerer
med det gode resultatet og riktig
valg av rase.

Red.

LIMOUSIN
SATTE 
REKORD IGJEN

Nok en gang er det
Borderway Mart livdyrauk-
sjon i Carlisle i Nord-
England som er stedet for
de store tall. Det var her
Limousinoksen Haltcliffe
Vermount satte verdensre-
kord  da den ble solgt til
den nette sum av 1,2 mill.
norske kroner.
Den 14 februar 2009 var
limousin igjen i fokus da
det ble satt ny rekord for
høyeste gjenn omsnittspris. 

131 okser ble solgt til en
gjennomsnittspris til nær-
mere 57000,- Nkr.  17 av
oksene gikk til priser over
100000,- Nkr. Høyest pris på
230000,- Nkr ble betalt for
16 måneder gamle Goldies
Comet  fra  Dumfries i
Skottland.
Den enorme etterspørsel og
interesse for gode avlsdyr
av Limousin blir sett på som
et utslag av optimisme og
fremtidstro etter at produ-
sentene erfarer se at limou-
sin svarer til forventningene
i markedet og at slakt ene
derfor blir belønnet med
merpris.

Red.

Vis meg din ros-analyse og
jeg skal si deg  hvem du er



BØNDER SOM HAR

konvertert

4

Når en hører snakk om å konvertere, så er det som
regel å skifte fra troen på en religion til en annen reli-
gion. Mange bønder tviholder på en rase som eksister-
te før et bedre alternativ dukket opp, og tror fortsatt på
den. Atter andre er blitt utsatt for utilbørlig press fra
”ekstreme misjonærer” som bevisst feilinformerer. Det
påfører de ”søkende” uheldige økonomiske konse-
kvenser, og i tillegg risikerer man å bli innlemmet i et
uheldig miljø, slik at vranglæren etter hvert oppfattes
som det eneste saliggjørende. Det å være sterk i troen
kan gi trøst i livet, men iblant tilslører det virkelighe-
ten, og dermed muligheten til å ta de grep som er nød-
vendige for å ikke ha så stort behov for trøst i livet. Et
eksempel er de årlige tilleggene ved jordbruksfor-
handlingene som mange setter sin lit til, men som blir
like skuffende hvert år. Mange limousinavlere mottar
mange ganger den summen i LUN-tillegg. Da snakker
vi om å ta aktive valg her i livet istedenfor å sutre over
hvor ille alt er.

Det står stor respekt av valgene som disse bøndene
som her presenteres har gjort. Valgene er ikke basert
på tro, men på faktaresultat fra virkeligheten. Når de la
årsrapport fra storfekjøttkontrollen til grunn og i til-
legg fikk se dyrene i virkeligheten, da var valget enkelt,
ifølge disse bøndene.

Nils Olav Jordhøy, Lesja
Nils Olav er en ung bonde som har forpaktet hjemgår-
den siden 1. januar 2008. Det har vært produsert melk
på gården frem til 2004. Kvoten på 128 000 l ble ikke
solgt, og er nå i ferd med å aktiviseres igjen i en sam-
drift. Gården disponerer 310 daa dyrket mark og pla-
nen er å ha dyrene på fjellbeite om sommeren. Det har
vært ammekuer på gården i mange år og det er etter
hvert blitt ganske renraset Hereford. Han har i dag 20
ammekuer, men har planer om å utvide til ca. 40. Nils
Olav var avløser hos Kristen Kaarbø som i utgangs-
punktet hadde Aberdeen Angus. Han hadde også for-
søkt med Charolais, men kuttet ut den rasen til fordel
for Limousin. Årsaken til det var at Limousin kalvet let-
tere og greide seg bedre på fjellbeite enn Charolais.

Kristen begynte å bruke Limousinokse for å få mindre
fettrekk og bedre klassifisering. Nils Olav fikk med selv-
syn se hvor flotte disse Limousinene var og fikk også
lese LimousinNytt hos Kristen.
Nils Olav var ikke særlig fornøyd med klassifiseringen
på Herefordslaktene, og i tillegg vart det ofte høye fet-
trekk. Dette førte til at han i 2007 kjøpte sin første
Limousinokse og satser nå på å krysse seg frem til ren
Limousin. Han fikk første årgang med 50 %
Limousinkalver i sommer. Det var en positiv opple-
velse; ingen kalvingsproblemer og kvikke kalver som
raskt fant ut hvor melken kom fra. Han har heller ikke
merket noe til dårligere lynne på kalvene nå i forhold
til tidligere årganger.
Fjøset er i utgangspunktet et tradisjonelt båsfjøs som

Nils Olav er i gang med betongsaging.

Oksen ligger med Herefordkuer og kalver rundt seg.
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Martha og Erling har hatt gris og
melkeku i mange år. De har to
voksne gutter, men ingen av
dem har vist særlig interesse for
melkeproduksjon. Det resulterte
i at melkekvoten ble solgt for et
år siden og at det nå er ammeku
som er hovedproduksjonen. De
begynte i god tid før kvoten ble
solgt å tenke på hva slags kjøtt-
ferase de skulle satse på. Martha
jobbet som tannlegesekretær
hos Simen Wigenstad og fikk på
den måten ”objektiv” informa-
sjon om rasen og dens suverene
egenskaper. Erling var med på
diverse gårdsbesøk og deltok på
produsentmøte som LUN hadde
på Dovre. Det å se disse flotte
dyrene og høre om LUN’s økono-
miske bidrag, gjorde det enkelt å
velge Limousin, sier han.
Det resulterte i at de inseminerte
22 NRF kuer med Limousinsæd. 6
kviger ble inseminert med
Aberdeen Angus, men det ang-
rer han på nå. ”Hadde jeg visst
det jeg vet nå om størrelsen på
nyfødte Limousinkalver, så skulle
jeg brukt Limousin på kvigene
også,” sier Erling.
Alle kuene har kalvet av seg selv
uten problemer, dette til tross for
at kuene ikke er spesielt store.
Kalvene er litt bredere i hodet
enn NRF-kalvene, men ellers ikke
noe større. De er raske på beina
og finner spenene fort. 
Martha og Erling har lagt merke

til at Limousinkalvene er roligere
og vel så tillitsfulle som NRF-kal-
vene, i tillegg spretter og sparker
de mindre. De har kjøpt en ren
Limousinku fra Simen, hun er så
rolig at de lurer på om hun er
”dum.” At Limousin har dårlig
lynne, slik noen hevder, stemmer
ikke med erfaringene de har.
Ellers så var det fantastisk strø-
kent i fjøset hos Martha og
Erling. Det er et tradisjonelt bås-
fjøs der kuene er bundet.
Kalvene går løse bak kyrne og
hver tredje bås er ledig slik at
kalvene kan ligge der. Kalvene
var i fantastisk godt hold, runde i
skrotten og breie over ryggen.
Det var tydelig at de hadde hatt

rikelig tilgang på melk fra NRF-
mammaene. 
De vil krysse seg frem til renere
Limousin og satser på å ha ca. 30
ammekuer. 41 kuer og kviger er
inseminert nå og ca. 50 doser er
brukt. Jeg takker herved på
vegne av Norsk Limousin for
deres medvirkning til den bety-
delige fremgangen på seminsta-
tistikken for Limousin.  

Forts. s6

Martha og Erling Botheim, Lesja

Nils Olav er i gang med å tilpasse til
ammeku. Det er mange rom og
tjukke murer så det er en stor jobb
som skal gjøres. Har kjøpt seg eget
betongsageutstyr og regner med å
bruke noen år på ombygging. Han
har også planer om å bygge om to
plansiloer til liggebåsfjøs.
Ellers så har han allerede opplevd å
få dyr klassifisert i E-klassen.

Avlsoksen slaktet han i høst, det var
en rugg på 474 kg slaktvekt, fett-
klasse 2.

Vi ønsker han velkommen som
Limousinavler og inn i kjøttfemiljø-
et i Lesja og Dovre. Det er ingen tvil
om at det er Limousin som har
størst fremgang i Lesja og Dovre
som ellers i landet. Overdriver ikke

om jeg påstår at 3 av 4 kjøttfebøn-
der her i området avler på
Limousin.
Og ifølge veterinæren så var det
praktisk talt bare Limousin som var
etterspurt i forbindelse med bruk
av kjøttfesæd i NRF-besetninger i
Lesja og Dovre. 

Martha og Erling Botheim, Lesja.
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Erik Andreas Blindheim fra Vigra
på Nord-Vestlandet fikk sin første
Limousinokse i 2006. Han kjøpte
også samme år inn en del hunndyr
av kryssingsblandinger der krys-
singsgraden lå på 50 og 75%. Nå
begynner Erik å
se fruktene av sine disposisjoner.
Siste høst fikk Erik oppgjør for seks
okser. Oksene var 3/4 og 7/8
Limousin og alderen var 14 til 16
måneder.
Snittvekta var 338 kg og utbeta-
lingsprisen i overkant av 54kr +
MVA  pr kilo. Slakteoppgjørene er
blitt hyggelig lesing mot det de
var før konkluderer bonden fra
Vigra.

AV LARS HENDEN

LIMOUSIN-KRYSSINGER INNFRIR

Aicha og Birger Sørhus, Ølen
Birger har vært bonde med sau, ammeku og melkeku i
nesten 50 år. I 2005 ble melkekvoten solgt og amme-
kua fikk hovedfokus. Han disponerer ca. 250 daa med
dyrket mark og beite, i tillegg kjøper han en god del
rundballer. I 2001 bygd friskusen nytt fjøs til vel 2 mill.
Bygget er 15m bredt og 33m langt og med liggebåser.
Han fikk tak i noen Hereford’er allerede i 1987, men ble
ikke særlig imponert over slakteoppgjørene sammen-
lignet med NRF-oksene.
I 1994/95 begynte han med Simmental og det holdt
han på med i flere år. Godt avlsarbeid resulterte i at
okser ble tatt ut til test på Staur. En av oksene, Under av
Sørhus, ble seminokse og utmerket seg spesielt på til-
vekst. 
Så skjedde det som egentlig ikke skulle skje, men som
til slutt ble hell i uhell. Inseminøren var tilkalt en dag for
å inseminere 2 simmentalkuer. Birger ba om simmenta-
loksen 9933 Gorm, men inseminøren tok feil og insemi-
nerte med 9233, som er limousinoksen Pan av Weng.
Det resulterte i 2 fine stuter som var langt mer kjøttful-
le enn det han var vant til. Dette satte han for alvor på
sporet for å finne ut mer om Limousinrasen. Han leste
årsmeldingen fra Storfekjøttkontrollen, og etter hvert
sto det klart for han hva han ville satse på. Så for 5 år
siden kjøpte han første Limousinoksen og i høst lever-
te han de første oksene til LUN. 
De har bevisst valgt å krysse seg opp istedenfor å kjøpe
rene Limousinkuer, og har nå avkom som er minst 75 %
Limousin. De bruker ca. 50 timer i uken i fjøset, det var
tydelig at de fikk mye omsorg og pleie, de var veldig til-
litsfulle.

De satser på å ha ca. 30 kalvinger i året og de lever nå
av inntekten som ammekuene gir.
Birger har også vært aktiv på flere fronter for å sette
fokus på det han opplever som ”stemoderlig” behand-
ling av ammeku i tilskuddssystemene. Han har blant
annet fokusert på at en måtte ha 68 ammekuer for å
oppnå samme avløserrefusjon som 100 sauer utløser
og at 2,5 kaniner utløste samme refusjon som en
ammeku. Det er bra at dette settes fokus på slike ting,
som er uten rot i virkeligheten, når man tenker på pro-
duksjonapparatet som 68 ammekuer krever i forhold til
sau og kanin.     

AV HÅVARD NØRSTEGÅRD

Birger Sørhus. Her ses en lett blanding av Limousiner og
Simmentalere i fjøset.



Forskere ved Agricultural &
Animal Sience ved The
University Of Adelaide i
Australia har trolig knekket
Limousinkoden.
De har funnet et nytt gen som er en modifikasjon av
myostatin genet. Det nye genet som kalles F94L gir en
økning i de mest verdifulle delene av slaktet på hele 19
% og en økning i det totale slaktutbytte på 7 %. Det
som er litt spesielt er at dette genet forefinnes i meget
høy grad hos renraset Limousin mens det har meget
liten forekomst i andre raser.
Dr. Wayne Pitchford som er teamleader ved
Universitetet sier at dyr med to kopier av dette genet
konsumerer den samme mengde for som andre dyr
, men at de har en mye mer effektive i produksjonen
av kvalitetskjøtt.
Bærere av genet har også mørere kjøtt. Ved laborato-
riet er det utført tester som viser at det skal 11 %
mindre kraft til å skjære gjennom muskel fra disse
dyrene enn fra dyr som mangler dette genet.
Som en ekstra bonus av F94L-genet viser det også
en reduksjon i intramuskulært fett på 20 % og en
reduksjon eksternt fett på 30 %. Dette gir en helse-
gevinst og en ytterligere bonus til slakteutbytte sier
Dr. Pitchford.
Det er videre slått fast at F94L ikke er den samme
modifikasjon av myostatin som forårsaker dobbelt-
muskelatur. I så måte fører F94L ikke med seg nega-
tive effekter med hensyn til fødselsvekt eller kal-
vingsproblemer.

Forskningen på 15 andre raser viser meget lav fore-
komst av genet. Ingen hadde en frekvens over 3 %.
Hos renraset Limousin ligger frekvensen på 98,3 %,
noe som betyr at nærmest all renraset Limousin har
to kopier av dette genet.
Resultatet av denne forskningen er frem lagt
gjennom det prestigetunge forskertidsskriftet
Scientific journals Animal Genetics and Meat Sience.
Dr. Diane Vakan fra Universitetet i Queensland som
presenterte disse funnene på det internasjonale

Society of Animal Genetics (ISAG) i  Nederland i mai
konkluderte med at : ” F94L er nærmest  eksklusivt for
rasen Limousin ”.
Limousinavlere verden rundt har hele tiden vært klar
over rasens fortrinn, men det kan jo være greit å få det
vitenskapelig slått fast.

RED.

Bardal Gård Tlf.: 74 14 76 00 e-post: info@forsentralen.no
7724 Steinkjer Faks: 74 14 93 99 www.forsentralen.no

Spesialist i 
landskapspleie
Spesialist i 
landskapspleie

Genene
til en
vinner
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Å inseminere mjølke -
kyrne med Limousinokse
gir deg økte inntekter
enten i form av høyere
slakteoppgjør eller i form
av høyere pris dersom
kalven selges etter
 avvenning. 

Innkryssing av Limousin på kyr av
mjølkerase gir et slakt med høyere
slaktevekt, mindre fett og betydelig
bedre klassifisering. Dette blir det
penger av! Innkryssing av kjøttfe på
de dårligste mjølkekyrne kan anbe-
fales for å gi økte inntekter på kjøtt-
produksjonssiden. Det er ikke så
verst å kunne tjene mer på oksekal-
vene etter de dårligste mjølkekyrne
enn på oksekalvene etter de bedre
kyrne. Hvis man selger oksekalvene
til framfôring ved 3-4 måneders
alder, er det bare de oksene som blir
tatt ut til teststasjonen på Øyer som
man tjener mer på enn en krys-
ningskalv med minst 50 % innslag
av tung kjøttferase.

To tusen mer i slakteoppgjør
Tabellen nedenfor viser effekten av
farrase på slakt av ung okse når mor
er av rasen NRF. Tallene er gjennom-
snittstall fra Kukontrollen.

Effekt av farrase når morrase er
NRF
Farrase NRF Limousin
Slaktevekt 296 kg 319 kg
Slakteklasse O R-
Fettgruppe 2+/3- 2+
Kilde: Geno

Differansen i slakteoppgjør mellom
disse to typene okser vil variere ut
fra hvilken slakteforbindelse man
velger og i hvilke varestrømmer
man leverer i. Ved å se på noterings-
priser per 6. januar 2009 hos de
ulike slakteriene kan man få nesten

to tusen mer i slakteoppgjør i sone
2 for en okse med farrase Limousin
og NRF-mor enn en ren NRF-okse.
Særlig får krysningsoksen betalt for
bedre klassifisering. Limousin er en
rase som har høy kjøttprosent, noe
som gir seg utslag allerede på halv-
krysningen. Videre er Limousin den
av kjøttferasene med norsk avlsar-
beid med lavest fôrforbruk per kilo
tilvekst, noe som gjør denne krys-
ningskombinasjonen til en effektiv
kjøttprodusent.

En tusenlapp ekstra
Etter som man kan forvente høyere
slakteoppgjør på blant annet dyr

med innslag av Limousin, har slak-
teriene innført pristillegg i livdyrpri-
sene for fôringskalv. Dette gjør det
interessant å inseminere med kjøtt-
fe også for mjølkebesetninger som
ikke fôrer fram okser til slakt. De
fleste slakteriene gir et tillegg på
1000 kroner pluss 2 kroner/kilo for
hver kilo over 120 kg levendevekt
for bl.a. en krysningskalv som er
minst 50 % Limousin. For kvigekal-
ven oppnås et pristillegg på 500
kroner.

Hvilke kyr?
Kjøttfesemin på mjølkeku anbefa-
les først og fremst i de besetninger

Fyldigere lommebokved bruk av Limousin påmjølkeku
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Fyldigere lommebokved bruk av Limousin påmjølkeku
som ikke har problemer med å få
nok påsett. Eksempler på slike er
store besetninger som har nådd
det antallet mjølkekyr de skal ha.
Man kan likevel spørre seg om det
heller lønner seg å inseminere ei
dårlig ku med kjøttfeokse og i ste-
det kjøpe inn en god kvigekalv av
mjølkerase i stedet for å få en kvi-
gekalv av mjølkerase etter denne
dårlige kua. Per i dag er det i hvert-
fall mye tilgjengelige kvigekalver
av god kvalitet av mjølkerase til en
grei pris. Det finnes også mjølkebe-
setninger som bruker kjøttfe på
hele besetningen og heller kjøper
inn drektige eller nykalvede kviger
for å sikre rekrutteringen. Alle kal-
vene som da blir født i besetningen
går da til kjøttproduksjon og en
slipper å drive med kvigeoppdret-
tet selv. I følge Geno kan inntil åtte
prosent av landets mjølkekyr inse-
mineres med kjøttfesemin uten at
dette går ut over avlsarbeidet på
NRF. Dette fordi det er de dårligste
kyrne som bør insemineres med
kjøttfesæd. Disse har ikke noe i det
videre avlsarbeidet å gjøre uansett.
Eksempel på kyr som kan insemi-
neres med kjøttfeokse:
Kyr med lav samlet avlsverdi.
Kyr med dårlig avdrått.
Kyr som kommer på uttur i forhold
til konsentrert kalving.
Kulinjer en ikke ønsker å avle
videre på.

Kalvingsvansker
I en mjølkekubesetning er det sjel-
den det oppleves store problemer
med kalvingsvansker. Dette bør
ikke være et stort problem ved
bruk av kjøttfesemin på mjølkeku
bare man følger visse tommelfing-
erregler:
Ikke bruk de tunge kjøttferasene
på kviger.
Hvis man frykter kalvingsvansker
bør man benytte eliteokse av kjøtt-

fe med dokumenterte resultater for
avkommenes fødselsforløp.
Sterk fôring før kalving gir stor fos-
tertilvekst.

De tunge rasene har fra fem til ni
dager lenger drektighet.
Bruk ekstra tid til tilsyn i kalvings-
perioden. 

AV VEGARD URSET

Vegard Urset, avlssjef TYR.
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Norsk
Kjøttfe
Mye har skjedd siden spesialiteten
Norsk Kjøttfe ble opprettet av
Nortura i 2004. Antall slakt har ste-
get til mellom 70 og 110 slakt pr.
uke. Dette styres ut fra etterspørse-
len.  Antall produsenter som vil
levere har steget proporsjonalt,
samtidig som produsentene har
flere dyr. Dette gjorde at det har
vært nødvendig og revidere ord-
ningen. Samtidig har det kommet
en del klager på innmeldingsord-
ningen på Web. Denne er nå også
revidert og forandret noe.

Hva er forandret?
Kravene til slaktet er strammet inn.
Minimum slakteklasse er nå O+.
Fettklassen skal nå være fra 1+ til
3+. Slaktet skal fortsatt være
mellom 250 og 400 kilo.

Krav til slaktealder er også stram-
met inn en del. Maks alder på ung
okse er satt til 18 måneder, og maks
alder kvige/ung ku er satt til 33
måneder. Grunnen til dette er at
foringsintensitet og slaktealder har
en viss sammenheng med spisek-
valitet. Kravet til slaktealder vil gjø-
res gjeldende fra 20. mai 2009 for
at produsentene skal få tid til å
omstille seg foringsmessig.

Innmeldingssystemet er fortsatt på
web. Og det er fortsatt slik at det er
en kvote for hver uke. Men det er
mulig å melde inn dyr selv om
antall dyr innmeldt er likt eller over
det vi kan ta imot. Det blir da slik at
vi avkorter dyr på de som har
meldt på i uker med for mye slakt.
Men disse kan vi også skyve til ei
uke i nærheten, for å få med flest
mulig. Et slikt system vil være mer
rettferdig, og fleksibelt. Og du
behøver ikke så lang tidshorisont
for innmelding. Du må minimum
melde på 6 uker før slakting.

Pris på Norsk kjøttfe
Leveranser i Norsk kjøttfe gir nå i
første halvår en merpris på 12.50
kroner pr. kilo på et slakt i klasse U
eller E, med fettgruppe fra 1+ til 3-
6 kroner er et direkte tillegg på
spesialiteten som hentes ute i mar-
kedet.
3.50 kroner er et klassetillegg for
alle klassene i U og E.
2.25 kroner i avtaletillegg.
50 øre kommer fra et gjennom-
snittlig puljetillegg på leveranser
fra 3 til 8 dyr.
Evt. etterbetaling fra Nortura og økt
avtaletillegg kan komme i tillegg til
de 12.50 kronene i merpris pr. kilo
slakt.
Og få en ung okse i klasse U uten
fett-trekk bør være et realistisk mål
for en bonde som baserer sin pro-
duksjon på tunge raser.

KRISTIAN HEGGELUND
RÅDGIVER STORFE NORTURA

Limousin i norsk høgfjellsbeite på Voss. FOTO : MAGNE KNAPSTAD.
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OKSEOPPGJØR

Sluppenvn. 354, 1860 Trøgstad - Tlf. 95838065 - post@aandstad.no

Ole A. Dahl, Dal, 3175 Ramnes - Tlf. 99267408 - oleadahl@online.no

STORFE
Stort utvalg 

av innredning

og utstyr for 

storfe.

Ta kontakt med 
en av oss!



LUN-eiernes totale verdiskapning gjennom LUN
og de samarbeidende  slakteriene økte med om
lag 45 % i 2008. Den brutto verdiskapningen på
eiernes hånd ble på om lag 21 mill kroner i samlet
slakteoppgjør og LUN-tillegg, men utenom offent-
lige tilskuddsordninger og mva. LUNs netto utbe-
talte merpriser til  produsent utgjorde ca kr. 1,8
mill (+ 32 %)

Totalt ble det slaktet 1366 dyr som er en økning på
vel 39 % fra året før. Totalt ble det slaktet 398,5 tonn
som er en økning på 41 %. Det er på nivå med
økningen året før. For de kategoriene som inngår i
LUNs merkevarer, er det fortsatt ønskelig å få til en
jevnere fordeling mellom Okse og Kalv Unik gjennom
året.

Den forholdsmessige større økningen i sum slakteav-
regning skyldes i hovedsak den økningen i veile-
dende avregningspriser som er gjennomført i løpet
av året. I en viss utstrekning skyldes det også at det er
levert større puljer av dyr med den innvirkning det til-
legget har på avregningsprisen.

Kalv Unik
Den totale oppslutningen om Kalv Unik er både
ønsket og tilfredsstillende selv om fortsatt hovedde-
len av tilførslene kommer i første halvår. Leveransene
utgjorde i volum om lag 87 tonn som er en økning på
30 %. De utbetalte merpriser på netto ca. kr. 1.2 mill
og utgjorde en økning på 30,7 % i forhold til året før.

Det er verdt å merke at snittalderen på de leverte
oksene er nedadgående. Det er ikke ført aldersstatis-
tikker men på bakgrunn av inntrykk etter samtaler
med produsentene, har vi et bestemt inntrykk av at
det går et skjæringspunkt på rundt ni måneder for at
de skal være relativt trygge på at de blir godkjent
som Kalv Unik. Dessuten er det flere avlere som satser
på å levere kviger til slakting framfor til livdyrsalg.

Okse Unik
Tilførslene av Okse Unik var store gjennom hele høs-
ten 2008 - i en periode hvor det generelt var for høye
tilførsler i forhold til det totale salget i markedet.
Derfor ble en del slakt overført til 2009, og noen gikk
inn i varestrømmen til slakteriene i Midt-Norge.
Gjennom LUN ble det slaktet totalt 458 dyr (+ 24 %)
som utgjorde ca 156 tonn (+25,8 %).12

- veien til lønnsom kjøttproduksjon

Gir høg slaktekvalitet

Protein og mineralinnhold

tilpasset oppfôring av okser
Sikrer godt vommiljø og stabil
mage

FORMEL Biff

Nytt fra LUNNytt fra LUN

UtbetalingenetilLUN-eierne økte med vel 30 prosent i fjor



Merprisene til eierne utgjorde rundt fem hundre tusen
kroner - hvilket er en økning på 25,8 % fra året før. 

Aspirant 1
289 dyr ble slaktet under denne ordningen, som er en
økning på 84 % fra 2007. I volum utgjorde dette ca 97
tonn (+ 89,5 %). LUN-tilleggene utgjorde om lag kr.
125.000,-. Noen dyr som blir underkjent som Kalv og
Okse Unik havner i denne kategorien. Vi kan ikke se at
den delen har økt. Så den overveiende årsaken til
økningen er at vi har fått økt tilslutning fra krysnings-
besetninger som er i ferd med å krysse inn limousin
på NRF og andre kjøttferaser.

I tillegg har en del samdrifter på melk med mer byg-
nings- og beitekapasitet enn hva som kan utnyttes i
melkeproduksjonen, oppdaget at LUN/Fatlands tilbud
gir et godt bidrag til økonomien ved at de krysser inn
limousin og oppnår både bedre avregningspriser og
tilleggspriser fra både Fatland og LUN gjennom å
levere slaktene på denne ordningen.

Medlemsøkning
LUN har fått 24 nye andelseiere i 2008, og med de som
er kommet til i 2009, eies i dag LUN av 142 limousinav-
lere.

LUN har i beretningsåret arrangert flere limousin
fag/temamøter sammen med de samarbeidende slak-
teriene og LUN-fadrene. Det er blitt arrangert ”kaffe-
møter” i Snåsa, Tynset og to møter i Aksdal som hver
seg samlet over et trettitalls deltakere. Dessuten var
LUN deltakere på produsenttreff i regi av Fatland på
Voss.
Utsiktene for salg gjennom de to kjedene innen
NorgesGruppen, Coop og en engroskjede som bak-
teppe er det grunn for å se optimistisk på utviklingen i
2009. Selv om det er for tidlig å forutsi salget gjennom
kjedeavtalene, har styret i LUN grunn til å regne med
rom for økning i tilførslene – spesielt på kalven. 

JAN O. 13

Nytt fra LUNNytt fra LUN

UtbetalingenetilLUN-eierne økte med vel 30 prosent i fjor

Jim Hoveland (midten), Vanse, har krysset seg opp til å
levere de første Kalv Unik sist høst, og utveksler sine erfa-
ringer med sambygdingene Morten Mosvold (tv) og Tor
Egil Gilja.

Butikkene profilerer Limousin-kjøttet på en utmerket
måte. Her ferskvaresjef Marvin Våge, Centra Høvik.
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Kuhn gjør hverdagen enklere

Kuhn Primor 2060  
Velg mellom den enkle Primor 2060 H for halm-

blåsing eller den mer avanserte Primor 2060 M 

som er beregnet for både halmstrøing og fôring. 

Kuhn Primor har allerede bevist sine suverene 

egenskaper enten man skal strø eller fôre. Kuhn 

kan også levere slepemaskiner som tar med seg 

både 2 og 3 rundballer.

Kuhn Euromix I 2070 
Kuhn Euromix l med 2 vertikale blandeskruer er en vinner. Den er enkel i bruk og kan leveres i størrelsene 16, 20, 

22, 25 og 27 m3. Kraftige og doble girbokser med stor lageravstand samt stor fl ensfl ate mot en kraftig bunn gjør at 

denne  maskinen gjør jobben hver dag, år etter år. Utmating skjer til høyre eller venstre, eller begge deler. Kuhn har 

 fullfôrvogner som kan tilpasses de fl este typer fjøs. 

Be om tilbud!Be om tilbud!

Be om tilbud!Be om tilbud!



Mange vet ikke en gang at det eksisterer en slakte-
klasse som heter E+. Og for de fleste storfekjøttprodu-
senter  som vet det, så fortoner forhåpningene om å
få klassifisert et av sine slakt i denne klassen seg bare
som en våt drøm. Det sier litt om hvor sjelden denne
klassen tas i bruk.
Norsk Limousin har nå valgt å gjøre stas på de av
medlemmene som har oppnådd denne klassen. Mot
at produsentene sender inn en kopi av slakteoppgjø-
ret vil de motta en T-skjorte og en pins som en bevit-
nelse på å tilhøre den eksklusive Norsk Limousins E+
klubb.
Utmerkelsen ble første gang utdelt på Norsk
Limousins årsmøte på Stjørdal i februar 2009. I alt 13
ulike avlere ble tildelt utmerkelsen. Syv av dem deltok
på årsmøte.
Den høyeste klassen i EUROP systemet henger utrolig
høyt og er meget vanskelig å innfri. Det skal være en
feilfri slakteskrott med særdeles god kjøttfylde for å
passere dette nåløyet. Det er ingen hemmelighet at
Limousin er en av rasene der sjansen for å lykkes er
størst. I tillegg til rase er typen dyr viktig. Riktig foring
er også av stor betydning. Samme er hold og slakte-
modning i forhold til slaktetidspunkt.

RED.
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Den perfekte rundball

Tlf. 74 14 76 00 
Faks 74 14 93 99 
www.forsentralen.no

Eneimportør:

Bardal Gård, 7724 Steinkjer

...oppnår du med 

et nett som gir full 

nettdekning gang 

på gang og ingen 

skuldre, innpakket 

med en film med 

utrolig høye 

kvalitetsegenskaper, 

er den perfekte 

kombinasjonen for 

topp fôrkvalitet. 

Eksempel (til etterfølgelse) på innsendt slakteoppgjør.

Deler av E+ klubben på årsmøtet i Stjørdal.  Øverst fra
venstre, Jarle Ring, Lars Henden, Ola-Jørn Tilrem, Tor Erik
Ertzaas. Nederst fra venstre, Bjørn Bjugstad, Øyvind
Refsnes og Svein Bergseng. De som også har fått utmer-
kelsen, men som ikke var på årsmøtet ; Jens Petter
Gamkinn, Lars Olimb, Carl Ricard Schøll, Kolbjørn
Kittelsrud, Steinar Reinås og Terje Bokalrud. 

FOTO : KRISTIN STEINVIK

E+  KLUBBEN
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Det er med glede man tenker tilbake på jordbruket og
bygdene fra barndommen. Det som huskes best er en
næring preget av muligheter, optimisme og framtids-
tro. Gløden i øynene til bønder som fikk seg forhauster
for første gang og hvor himmelfallen de var over kapa-
siteten. Bondekonene som slo seg på lårene og var
oppgitt over prestasjonene til den nye NRF-kua. Det
meste var ”nymotens” og positivt.
Etter Hitra-aksjonen og opptrappingsvedtaket ble bøn-
dene lavmælte når de diskuterte  slakteoppgjørene.
Det var nesten som man ikke våget å tro på de gode
tider. 

Etter hvert ble det overproduksjon. Kvoter ble innført.
Renta steg. Våre organisasjoner   ble sentralisert og
avdemokratisert. Stigende priser på innsatsfaktorer og
synkende priser til produsent. Internasjonalisering og
byråkratisering ble også ingredienser i en depressiv
hengemyr som landbruket sank lenger og lenger ned i. 
Bonden trenger en lang tidshorisont og forutsigbarhet.
Bygger man et fjøs er det en beslutning for kanskje 30
år inn i fremtiden. Politisk lunefullhet og raske sving-
inger i rammevilkårene skaper usikkerhet og pessi-
misme..
Norsk landbruk har de siste tiårene befunnet seg i en
slik bakevje av usikkerhet.

Hvor herlig er det da ikke å finne veien ut av denne
labyrinten ?
Det er nettopp det mange norske kjøttfebønder føler
at de har gjort etter å ha blitt kjent med den franske
storferasen Limousin.
Alt er selvfølgelig relativt. Ammekuproduksjonen sliter
med en elendig produksjonsøkonomi i forhold til all

annen husdyrproduksjon. Det faktum må imidlertid
ikke ta fra oss gleden det er å kunne fastslå at med
samme arbeidsinnsats og samme kostnader er det
mulig å kunne forbedre økonomien betraktelig bare
ved å skifte fra en annen rase til en annen.
Den aura av optimisme, håp og fremtidstro som er
kommet til uttrykk hos mange av de som har lagt om til
Limousin må man langt tilbake i tid for å finne maken
til.
Viktigheten av en slik følelse både for den enkelte og
for de ringvirkninger den skaper er helt uvurderlig. Det
er i slikt kjølevann det skapes samfunnsbygging.

Når folk står med sitt første slakteoppgjør av Limousin
i hånda skjer det noe med de fleste av dem. Man ser at
ting er mulig. Man kan føle på gleden av å ha lykkes.
Jeg har sett hvordan Limousinen er direkte årsak til å
byggingen av  nye driftsbygninger og restaurering av
gamle, over det ganske land.. Hvordan rasen lokker
frem troen og viljen til å satse. Oppover og fremover.
Tilbakemeldingen fra de som har drevet en stund er
nærmest et unisont -  ” at jeg ikke startet før”. Det er
solskinnshistorier på løpende bånd fra kjøttfebønder
som erkjenner limousinens fortrinn. En litt uvanlig vari-
ant var en ammekuprodusent som gjennom flere år
hadde drevet med britisk rase. Driften ble lagt ned på
grunn av svak lønnsomhet. Vedkommende uttrykte et
par år etter nedleggelsen et ønske om  å kjøpe seg en
Limousinokse. En rund og fin ungokse skulle han ha.
Jeg spurte om han hadde startet opp igjen. Nei, jeg skal
bare ha den til den er skikkelig slaktemoden og så
levere den. Jeg har bare så lyst til om ikke mer enn en
gang å få et skikkelig slakteoppgjør, bare for å se at det
går an, var svaret.

STADIG FLEREVELGER EN VINNER
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Rasen er blitt et fyrtårn i norsk ammekuhold, i norsk
kjøttindustri og på norske restaurantbord. Jeg vil ikke
nøle med å utrope Limousinen til det største som har
skjedd i norsk storfehold siden fremveksten av NRF-
kua.
Det er verd å merke seg at det var innovative bønder
som brakte rasen til landet. Import av livdyr , embryo
og semin fra verdens ledende genetikk i rasen  har dan-
net grunnlaget for den norske populasjonen av
Limousin. Den ”hjelp ” vi har fått av etablerte strukturer
i norske landbruket har stort sett begrenset seg til kjep-
per i hjulene. Det har vært fornøyelig å registrere hvor-
dan negativiteten fra tunge aktører har prellet av, rett
og slett fordi rasens produksjonsfortrinn og markeds-
messige tyngde har banet vei.
Grafene i artikkelen viser litt om rasens utvikling  i
Norge. I bakhodet må man ha med seg at limousinen
etablerte seg i landet  først på midten av -90 tallet
mens mange av de konkurrerende kjøttferasene i disse
dager feirer sine 40 og 50 års jubileum.
Hvordan utviklingen vil fortsette er det bare tiden som

vil vise. Vi som driver med Limousin er ikke, og har aldri
vært i tvil om svaret på det spørsmålet.

RED

Tunge kjøttferaser har et stort vekstpotensiale.

Dette krever høyt fokus på fôring og kontinuerlig

oppfølging. God tilgang på kraftfôr av god kvalitet

bidrar til å oppnå ønsket tilvekst og slakteklasse.

Kjøttfe gir stor tilvekst og god økonomi

ved optimal fôring.

“God fôring er en forutsetning for å lykkes i avlsarbeidet”,

sier bonde Mathias Romsås fra Ringsaker.

God rådgivning får du på kjøpet!

Høy tilvekst krever høy kvalitet!
w
w
w
.d
m
t.
n
o

BONDENS TRYGGE VALG

www.norgesfor.no

STADIG FLEREVELGER EN VINNER
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Overgangen mellom dette flate
jærlandskapet og Dalane er drama-
tisk, fra nærmest uendelige vidder
til knaus, bergnabber og steinete
daler i løpet av noen hundre meter
vei.
Dette bærer også landbruket preg

av, og han skal være dyktig den
bonden som lager seg et godt leve-
brød sør for dette skillet.

Reidar Aamodt hører så absolutt til
disse og han fant vi på Nevland,
nord for Eigersund. Morsgården

hans, Mone, ble kjøpt i 1994, før den
tid jobbet han som driftsleder ved
Eigersund Verft.
På gården bor Reidar sammen med
sin Bjørg og fem barn i alderen 18 til
29 år. 
Da vi kom på besøk var to sønner i
fullt arbeid med den nye vedmaski-
nen, og en datter kom ut i fjøskon-
toret med kaffe og nybakte skole-
boller. Det er ikke så ofte man får
oppleve en gård med slikt engasje-
ment fra hele familien!

Totalt areal er på ca 1100 da derav
93 da fulldyrket og 300 da gjødslet
beite. I tillegg leies det 26 da dyrket
mark og ca. 800 da utmark.
Opprinnelig drift på gården var
melkeproduksjon med en kvote på
67000 liter samt rundt 100 vfs.
Sauene er på heiabeite i
Fidjelandsheia i sommersesongen.

I 2000 ble melkekvoten solgt og
Reidar la om til ammeku. Da de
hadde mange NRF kviger som skul-

Med sans for det 

UNIKE
Dagen begynte med en spektakulær  kjøretur
 sørover gjennom et vinterkledd Jæren der
Nordsjøen for en gangs skyld  lå nærmest
 speilblank.
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le bedekkes første året falt valget av
rase på Limousin; ”Vi visste at rasen
ga lette kalvinger, samtidig som den
ga særdeles godt utslag på kjøttfylde
men lite fett” kunne Reidar fortelle.
”Og vi ble ikke skuffet!”
Som for mange andre i denne regi-
onen var det Jon Svalestad som
hadde inspirert Reidar når det kom
til valg av rase, og det gikk flere inn-
kjøpte dyr fra hans besetning på
Mone når vi var der.

Et vendepunkt kom i 2007 da den
nye driftsbygningen sto klar. Et
kaldfjøs på 15 x 45 m, stålkonstruk-
sjon, trevegger og åpent møne har
gitt en fjøs som er luftig, lyst og
godt både for folk og fe.
Tråkkarealet holdes reint av en
hydraulisk skrape, mens liggearea-
lene er utstyrt med madrasser. De
voksne dyra har liggebåser, mens
ungdyrene ligger fritt på liggearea-
let. I ene enden av bygget finnes det
4 kalvingsbinger med halmtalle, og
i tillegg har Reidar bygd på en kal-
vegjømme på 24 x 2,5m parallelt
med liggearealet til kyrne på den
ene siden av huset. Her er det også
halmtalle, og kalvene har fri tilgang
på høy og kraftfor. Driften er basert
på 50 fravente kalver per år, med
kalving fordelt på hele året. Av disse
skal ca 30 gå som LUNkalv og resten
som livdyr.

Hele driftsbygningen virker svært
gjennomtenkt og godt tilrettelagt
for trygg og enkel håndtering både
av kalver, slakte- og avlsdyr. ”Vi har
valgt løsninger som vi mener gir god
dyrevelferd samtidig som det er tatt
hensyn til plassutnyttelse og praktikk
drift” sier Reidar.

Hus og innredning er planlagt med
en tanke om at dyrene flyttes fra
binge til binge etter alder, drektig-
hetsforløp og hold. Alle dyrene kan
fikseres, og dette gjøres daglig
under foring. Da kan liggearealene
reingjøres trygt, og er det behov for
å flytte på dyr slippes disse bare løs
og drives fra garde til garde. 
Bingen der slaktekalvene går ligger

vegg i vegg med kontoret, og der
har Reidar lagt til en drivgang med
vekt fast montert midt i. Ved behov
for veiing åpnes drivgangen, og
dyrene vil begynne å trekke igjen-
nom denne av ren nysgjerrighet.
Etter en stund er det bare å koble
på vekta, og resten går av seg selv.
Den samme drivgangen benyttes
også når kalvene skal leveres til
slakt

Avlsmål
Reidar er ikke bare en engasjert
bonde, hele gårdsdriften bærer
også preg av at den blir styrt av en
dyktig økonom. Gang på gang pre-
siserer han at styrken til
Limousinrasen er dens overlegne
evne til å sikre god økonomi i pro-
duksjon av slaktedyr. Det er mordyr
av moderat størrelse, med god
utnytting av for, god tilvekst og soli-
de slakteegenskaper ligger til
grunn for en solid økonomi.

Avlsmålene for besetningen er inn-
kalving før fylte 24 mnd og kal-
vingsintervall under 12 mnd.
Kalvene skal slaktes ut på rundt 9
mnd på 250 kg og middel slakte-
klasse U. For å oppnå dette ønsker
Reidar kyr med god fruktbarhet,
passer godt på kalvene sine og som
melker godt. Jobben til en ammeku
er ikke å gå rundt og se stor og vak-
ker ut presiserer han – den skal pro-
dusere gode kalver! Selv om forde-

lene med avlen for å bedre tempe-
ramentet på rasen er mange, synes
han det finnes en sammenheng
mellom de alt for ”snille og sedate”
kyrne, og de som ikke passer nok på
kalvene sine. Det skal være litt gnist
i en Limousin synes han.

Per i dag består besetningen av 58
kyr og kviger, der av 30 reine
Limousin. Han legger til at blan-
dingsdyrene hans ikke på noen
måte ligger tilbake for de reinrase-
de når det kommer til oppgjør for
kalvene, og at han vektlegger resul-
tat i produksjon når han velger ut
livdyr til seg selv. Men at med tid og
stunder så kommer nok mestepar-
ten av besetningen å bestå av rein-
rasede Limousin allikevel. For
Reidar må innrømme at på slutten
av dagen så må også noe av de øko-
nomiske hensynene vike for mer
personlig glede av å se på en flott
renraset besetning!

Både i valg av gårdsokser og semin
legger han vekt på moderate dyr
med gode morsegenskaper. Avl
handler først og fremst om å forbe-
dre mordyrene, så kan man bruke
en sluttproduksjonsokse for å legge
på de siste slaktekvalitetene. Reidar
ønsker kalver med en bratt vekst-
kurve, som heller slutter raskere.
Han er overbevist om at det er i pro-
duksjon av LUNkalv at styrken til
Limousin ligger fremover, og da er

Reidar Aamot og Bruno av Blikksrudhagen.
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det fokus på tilvekst frem til 12 mnd
alder som er det viktigste. 
Vi har brukt masse penger på semin
sier han, men det er gårdsoksene
som har berget økonomien ved å la
oss klare avlsmålene om innkal-
vingsalder og tette kalvingsinter-
vall. På gården finnes det nå to inn-
kjøpte okser: Anfield av Nørstegård
som er en sønn av Louxor og Bruno
av Blikksrudhagen som er sønn av
Malibu. Begge ser ut til å avle svært
godt, og ved siste sjekk på dataen
hadde Anfield kommet opp i en
indeks på 133 på 200dagers vekt.
Men Reidar følger med på det som
er tilgjengelig av seminokser, og
satser også på å inseminere de
beste kvigene fremover. 

Etikk
Etikk i avl og salg av livdyr er noe
som opptar Reidar sterkt. I bingen
med slaktekalv går det en kvige
som under andre omstendigheten
hadde blitt et flott livdyr. Men på
grunn av svakheter hos mora skal
den slaktes. Er ikke et dyr godt nok
til at jeg kan beholde det selv, skal
det heller ikke selges til liv sier han.

Og kommenterer tørt at det ikke er
så mye livdyr som blir solgt fra går-
den per år.
Allerede ved fødselen skilles de før-
ste dyrene ut, enten på grunn av
svakheter med mordyret, før høy
fødselsvekt eller fødselsvansker.
Disse blir ikke avhornet og går som
LUNkalv uansett hvor fine de vokser
seg senere.

Det er avlerens ansvar å være ærlig
med sine kunder, og ikke dekke
over høye fødselsvekter, kalvings-
vansker eller svakheter som skjede-
og børfremfall hos mordyrene.
Reidar lurer litt på hvor mye infor-
masjon om slike ting, samt gemytt,
som samles inn i rasens hjemland
og hvor sikre vi kan være på bak-
grunnen til de oksene som importe-
res til Norge. Så utfordringer går
videre til Ola-Jørn Tilrem om å skive
noe om dette etter at han er ferdig
med sine studieturer til teststasjo-
nene i Frankrike!

En Unik produksjon!
Det kan vel knapt finnes en bedre
ambassadør for produksjon av

LUNkalv enn Reidar Aamodt. Jeg
fikk oppleve han på et møte i Nord
Rogaland der han trollbandt ellers
skeptiske bønder med sin
gjennomgang av eget driftsopp-
legg og økonomiske resultat. 

Selv med relativt høye livdyrpriser
hevder han at det mest lønnsomme
for han hadde vært å kun produsert
oksekalver til slakt, og kjøpt inn nye
mordyr! Så livdyrprisen må minst
være på 25.000 for at produksjon av
disse skal være lønnsomt mener
han.

Driftsopplegget er som nevnt tidli-
gere på 50 kalvinger per år, med kal-
ving fordelt gjennom hele året.
Kalver som er født sent på høsten
og vinteren vennes fra ved ca.5
mnd. alder. De har fri tilgang på høy
og kraftfôr fra de er 2 måneder og
spiser mellom 3 og 4 kg kraftfôr ved
fravenning.
Kalver som er født om våren og
sommeren får gå med moren frem
til de er 6-7 mnd. 
Selv om vinterkalvene koster noe
mer i for, er det på disse han har

Driftsbygning.
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Velg Fatland på storfe!
www.fatland.no

FATLAND JÆREN: 51 68 21 20
FATLAND ØLEN: 53 77 55 22
FATLAND OSLO: 63 92 27 70

Fatland har drevet slakting siden 1892 og 
har et godt tilbud til storfeprodusenter. 
Vi premierer våre leverandører med gode 
bonusordninger og et godt oppgjør for 
kjøttet. I tillegg har vi god livdyromsetning 
og gir tilbud om storfekjøttkontroll. 

Fatland - fokus på god mat og god kvalitet!

best slakteresultat. Ved å ha kalving
hele året, og levere alle slakt før 11
mnd alder, kan Reidar også ha nes-
ten dobbelt så mange kalvinger
som ved tradisjonell ammekupro-
duksjon der alle kalvene blir født
seint på våren.

For å oppnå tilfredsstillende tilvekst
og kvalitet må kalvene ha gode
oppvekstvilkår presiserer han. Det
er spesielt viktig å stelle kalvene
godt fra fravenning til slakt.
Oksekalver i god vekst kan godt få
inntil 6 kg kraftfôr om dagen. For å
beholde god appetitt og god vom-
funksjon kan en med fordel benytte
flere grovforslag. Godt surfôr pluss
høy eller halm gir etter vår erfaring
høyt foropptak og bedre tilvekst. 

Oksekalvene er slakteklare ved en
levendevekt på ca.430 – 450 kg
avhengig av hold. De som klasser
best har som regel høyest slakte-
prosent og får dermed høyere slak-

tevekt i forhold
til levendevekt.
Dersom en ikke
har vekt kan
brystmålet bru-
kes. Ca. 170 cm
målt stramt rett
bak bogen bør
være passelig.
De siste 7 slakte-
kalvene etter
Anfield hadde
gjennomsni t t
slaktevekt på 240
kg og klasset i U. Slaktealderen var
9,5 mnd. som ga en slaktetilvekst på
793g/dag. Utbetalingsprisen inkl.
LUNtillegget ble da 15.900 kr.
eks.mva. Ikke rart han er fornøyd
med slike resultat!

Limousinsau!
Etter at vi hadde avsluttet fjøsbesø-
ket, og spist opp de siste skolebol-
lene, måtte det prates litt sau også.
Jeg hadde hørt fra flere at Reidar

Aamodt også var kjent for en flott
besetning Norsk Kvit Sau, og det var
lett å bli imponert her! 
Ikke minst da han jaget
”Limousinværen” ut på tunet for
inspeksjon. Jeg har aldri sett et så
kjøttsatt NKS dyr noen sinne, og kan
vi få slike skrotter på sauene våre
fremover har Texelrasen ikke noe å
tilføre det norske saueholdet leng-
er!

INGRID PRYTZ OHM

LUNkalver.
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Limousin er nå utbredt til
fem kontinenter og 70
land rundt om i verden. I
løpet av de siste 15 årene
har rasen økt med 50 % i
hjemlandet og er
Frankrikes mest ekspor-
terte kjøttferase. Årsaken
til den stadig økende
populariteten er at ingen
annen rase kan fremvise
bedre resultater enn
Limousin når det gjelder
å kombinere slakteresul-
tater og morsegenskaper.

Det er mange faktorer som spiller

inn når totaløkonomien i kjøttfe-
holdet skal måles.  Limousinens
evne til nærmest å treffe innertier
på  alle de viktigste suksessfakto-
rene for lønnsomhet,  gjør at rasen
har fått en vinnerstatus.
Lett kalving, livskraftige kalver,
lavest beinprosent, høyest slaktetil-
vekst, høy fertilitet, lite fett, lang
levetid, god forutnyttelse, tidlig
slaktemoden, topp slakteklasse, høy
andel verdifulle stykningsdeler,
topp spisekvalitet, meget god i
kryssingsavl og en stor typevaria-
sjon innad i rasen slik at det er
mulig å drive både ekstensiv og
intensiv drift. Listen av fortrinn er
imponerende.
En av de aller beste egenskapene til
limousin, som virkelig bidrar til bed-
ring av totaløkonomien er imidler-
tid sjelden nevnt, og lite påaktet.
Det er slakteverdien på hunndy-

rene.
50 % av alle kalvene man får er
hunnkjønn. At slaktene fra hunndy-
rene betaler seg godt er derfor en
utrolig viktig faktor for totaløkono-
mien i produksjonen.
Vi trenger ikke gå til utlandet for å
få bekreftelse på Limousin -
hunndyrets overlegenhet på slakte-
kroken. I Kalv-Unik blir vi stadig
minnet om kvigekalver som hevder
seg helt i toppen på slaktekvalitet.
Gjennom Storfekjøttkontrollen og
annen uavhengig statistikk får vi
også slått fast at Limousinkviga og
Limousinkua har bedre slaktekva-
liteter enn oksene fra mange av de
andre rasene. Dette er en rasekva-
litet som du definitivt kan lese mer
om hvis du fokuserer på bunnlinja i
dekningsbidragskalkylen.
En kan velge en modell der en med
intensivt oppdrett av kvigene opp-

når meget god slaktetil-
vekst, tunge slakteskrotter
der det ikke er uvanlig med
klassifisering i U på Europ-
skalaen.
Limousinkuas slaktekva-
liteter åpner også for
muligheter til et manage-
ment der en ved å ha et
relativt høyt utrangerings-
tempo, faktisk kan holde en
permanent kjøttproduk-
sjon gående på hunndyrsi-
den samtidig med at det
produseres kalv.
Uansett hva du velger så
har du et topp utgangs-
punkt med Limousin.

RED.

Eksempel på kvigeslakt 
som inklusive Lun-tillegget
resulterte i kr 20570,70 
inn på konto.

BEST PÅ DET MESTE
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Norskproduserte

gjerdeapparater

Fra kr. 935,- + mva

Batteriapparater i mange forskjellige

utgaver. Med og uten solcelle!

Priser fra kr. 879,- + mva.

Klippemaskiner fra Hauptner og tyske 

AIRcool (Lister). Klippemaskiner fra 

kr. 2890,- eks. mva

Bånd, stolper, tråd, isolatorer

i topp kvalitet og gode priser

Rabattkode på nett, du får 5 % på alt
du handler. Koden gjelder kun 1 gang.

Benytt kode: anon2
www.gjeteren.no

50 L m/flotør

Kr. 690,- + mva. Kr. 863,- inkl.mva

Drikkekar i mange varianter med og uten flotør.

Frostfritt drikkekar med flotør.

Trenger ikke strøm!

Fra kr. 3890,- eks. mva

GjETEREN AS
Strømgjerder og landbruksrekvisita

Gjeteren AS, PB. 134, 1334 Rykkinn. Se våre internettsider  www.gjeteren.no Tlf. 671 54 242
Gjeteren AS har forhandlere over store deler av Norge - ta kontakt for din nærmeste forhandler!
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LAGERBEHOLDNING AV IMPORTSEMIN

Uskudar er en typisk sluttproduktokse der avkommene er spesielt tiltenkt  produksjon av kalveslakt eller tidlig
slaktemodne dyr. Han kombinerer særdeles sterk tilvekst og særdeles gode slakteegenskaper. 
Fødselsindeks ligger på 93.  Genstatus: Full French. Restlager : 34 doser.

Usse er en okse som er ubeslektet med tidligere importer. Fødselsindeks på 98. Oksen er avkomsgransket og
har 119 i indeks på melk og en samlet morsindeks på 109. Dette kombinerer han med gode prestasjoner i
kjøttproduksjon og hans samlete indekser for slakteegenskaper er også 109. Slaktene klasser godt. Full French.
Restlager : 68 doser.
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Ryde Uranos er en kollet okse fremavlet i Danmark. Far er
Åberg Pan. Uranos omtales som Europas beste kollet
limousinokse. Han har godt gemytt, god rygg og godt
kryss. Uranos hadde selv en fødselsvekt på 44 kg og en
ettårsvekt på 563kg. Genstatus Oppkrysset. Restlager  11
doser.

RED

LAGERBEHOLDNING AV IMPORTSEMIN
Ulyse-MN er ubeslektet i forhold til
tidligere importer. Han har relativt få
avkom etter seg enda, slik at sikkerhe-
ten bak indeksene er relativt lav. Han
har en fødselsindeks på 102. Det er
gode indekser for melkegenskaper
både på mor og farslinje. Forløpige
tall er 115 på tilvekst, 117 på muskel,
113 på skjelett og 128 på samlet
avvenningsindeks. Ulyse-MN selv sco-
rer uvanlig høyt på kåring / eksteriør.
Genstatus Full French. Restlager :80
doser

Ultrabo-MN er sønn av toppoksen
Haricot-MN og er dermed halvbror til
Nimbus som tidligere er importert.
Foreløpige tall på Ultrabo-MN er 103
på fødsel, 112 på tilvekst, 105 på mus-
kel, 115 på skjelett og en samlet
avvenningsindeks på 118. Han har
meget god rygg og meget gode bein.
Genstatus Full French. Restlager : 87
doser.
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72022 Valter av Schjøll
Valter har oppnådd en samlet kjøttindeks i kryssing
med NRF på 108. Hans sterkeste egenskaper er slak-
tevekt på 109 og slakteklasse på 106. Han får svak
avlsverdi på fettgruppe, men at han har dårlig avls-
verdi på fett er ikke dermed sagt at det gir mye fet-
trekk. Dette er ikke noe stort problem hos Limousin.
Han er bedre enn gjennomsnittet for norske semi-
nokser av Limousin brukt på NRF når det gjelder kal-
vingsvansker og dødfødsler. Valters døtre ser ut til å
avvenne kalver som er betydelig tyngre enn snittet
for rasen. Gode moregenskaper med andre ord. Valter
ser også ut til å gi avkom med lavere fødselsvekt enn
gjennomsnittet, noe som er gunstig med tanke på
fødselsforløpet til avkommene.

72021 Valiant av Bliksrudhagen
Valiant har gitt lite kalvingsvansker i kryssing med
NRF samtidig som sønnene har oppnådd gode slak-
teresultater. Valiant er den av de tre eliteoksene som
har gitt minst dødfødsler i kryssing med NRF (0,4 %).
Valiant ser ut til å gi avkom med høyere fødselsvekt
enn gjennomsnittet for rasen, men har en jevn avls-
verdirekke ellers. På Staur kom Valiant ut som beste
Limousinokse innen sin årgang. Han var bedre enn
gjennomsnittet for alle egenskaper som inngikk i
rangeringen.

9232 Pan av Gamkinn
Pan står seg som en usedvanlig god produksjonsokse.
Han gir lette kalvinger som far til kalven samtidig som
avkommene gir svært gode slakteresultater. I kryssing
med NRF har Pan oppnådd en samlet kjøttindeks på
hele 115. Han er svært sterk på både slaktevekt, slak-
teklasse og fettgruppe, samtidig som han har gitt
minst kalvingsvansker av eliteoksene. Oksens døtre
forventer å avvenne kalver som er tyngre enn
gjennomsnittet. For krysningsbesetninger og nyopp-
startede ammekubesetninger er Pan en glimrende
okse å bruke. I etablerte reinrasebesetninger er han
nok mindre interessant etter som han har vært mye
brukt de siste årene. AV HÅVARD NØRSTEGÅRD

Etter å ha kjørt på de samme to eliteoksene i flere år,
var det i år to nye okser som hadde gode nok tall til å
bli godkjent som eliteokser av Limousin. Den gamle
”traveren” 9232 Pan av Gamkinn er fortsatt den ube-

stridte eneren i krysning med NRF. Han får dermed bli
med ett år videre. De to nye oksene klarte imidlertid å
matche tallene til 9236 Reodor av Rendum som der-
med får avløsning nå.

Nye eliteokser

Alle de tre eliteoksene for 2009 blir tilgjengelig på sædruta fra midten av februar. Inseminør kan hente ned
sæden til sin dunk uten at det betales noe ekstra.
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TYR (tidligere Norsk Kjøttfeavlslag) er en avls- og interesseor-

ganisasjon for spesialiserte storfekjøttprodusenter. Det vil si

at vi bidrar til å framskaffe det beste dyrematerialet for effek-

tiv storfekjøttproduksjon i Norge, samtidig som vi arbeider

for best mulig rammebetingelser for medlemmene våre. 

På avlssiden drifter TYR et avlsopplegg som inkluderer avls-

verdiberegninger, test av kjøttfeokser, avkomsgransking, kjøtt-

fesemin og import av nye gener. Avlsarbeidet drives i tett og

formalisert samarbeid med de ulike raselagene (som Norsk

Limousin er ett av).

Når det gjelder rammebetingelser, har TYR et stort engasje-

ment mot jordbruksforhandlingene. Som eksempler på hva vi

har oppnådd de siste årene kan det nevnes:

Driftstilskudd til ammeku – ordningen ble innført i 2002

(etter at TYR hadde hatt den på dagsorden i over 10 år)

og gir ammekubesetningene inntil kr 82 000 utover dyre-

tilskuddet. 

Beitetilskudd – ordningen ble endelig innført i 2006 med

kr 100 pr. dyr (ble økt til kr 200 året etter og til kr 250 i

2008). TYR hadde da foreslått et beitetilskudd i fem år. 

Ammeku som egen dyregruppe i tilskuddssystemet –

prinsippet ble innført i 2008 i bidrar blant annet til å

gjøre ammekua på mjølkebruket mer lønnsom. 

Utflating av produksjonstilskudd – skjedde også i 2008,

og gjorde at produksjonstilskuddene til ammeku fikk en

betydelig økning i området 17-50 ammekyr (TYR fikk her

avgjørende hjelp fra blant annet krefter i Norsk

Limousin).

Foran jordbruksforhandlingene 2009/2010 jobber

vi blant annet med følgende saker: Utvidet drifts-

tilskudd til ammeku, økning og ytterligere utfla-

ting av produksjonstilskuddet til ammeku, utvidet

beitetilskudd, samt økt avløsertilskudd. Jo flere

medlemmer i TYR, jo større blir også mulighetene

til å få til positive endringer i rammebetingelsene

for ammekua!

Utover å bli en del av fellesskapet, vil et medlemskap i TYR

konkret gi deg følgende:

l TYRs tidsskrift TYRmagasinet fire ganger pr år

TYRs oksekatalog tilsendt årlig 

l Muligheter for deltakelse i faglige og sosiale nettverk på 

flere plan: Gjennom sentral-organisasjonen og 

raselaget/fylkeslaget

l Muligheter for aktiv deltakelse i det norske avlsarbeidet på

kjøttfe

l Medlemsrabatt på stambokføring

Norsk Limousin er en interesseorganisasjon for alle som 

driver med storferasen Limousin. Rasen har meget sterk 

fremgang i Norge og som medlem hos oss får du blant 

annet :

l Medlemsbladet Limousinnytt fire ganger pr år

l Være del av et innovativt fagfellesskap i sterk vekst

l Deltakelse på turer og fagarrangementer

l Muligheter til å forhåndsbestille importsæd

l Muligheter for deltakelse i varestrømmen Limousin Unik

Les mer om medlemsfordelene i denne utgaven av Limousin-

info og på hjemmesiden www.norsk-limousin.no . For  med-

lemskap eller spørsmål kan du gjerne ta kontakt via tlf. eller

E-post som du finner i adresselisten på side to i bladet.

Samlet medlemskap i Norsk Limousin og TYR koster kr

1400,- pr år. Innmeldingsskjema finner du på våre hjemmesi-

der www.tyr.no (her kan du også lese mer om medlemsfor-

delene), eller ta kontakt på e-post tyr@tyr.no eller ring TYR

på 62 53 82 40.
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BLI MEDLEM AV NORSK LIMOUSIN OG TYR!



Full pakke!
En bondeid samvirkeorganisasjon med landets 
desidert mest kjente varemerke på kjøtt gir deg 
trygghet for leveranse. I tillegg har vi som kjent 
et mål om å være best på produsentpris.   

Men din økonomi er også avhengig av gårdens 
drif tsresultater. Med landets beste fagkompetanse 
på storfekjøttproduksjon er Nortura med på å 
trygge din økonomi ved å bidra til en effektiv og 
lønnsom drif t . Vi tilbyr rådgivning på høyt faglig 
nivå innen fagområdene fôring, drif tsopplegg, 
husløsninger og forebyggende dyrehelse. 

Rådgivningsgaranti
Ved å delta i rådgivningstilbudet til Team Storfe 
lover vi at produksjonsresultatene bedres. Om 
ikke resultatforbedringen har en verdi på minst 
3 ganger kostnaden på tilbudet, blir de faktu-
rerte kostnader til rådgivningen refundert .  Dette 
betinger selvsagt at de råd som gis følges opp av 
produsenten.

Mer informasjon om våre tilbud finner du på  
http://medlem.nortura.no

Foto: Grethe Ringdal
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Returadresse:
TYR
Postboks 4211 Bedriftssenteret
2307 HAMAR B økonomi

ÉConomiQUE


