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Nortura i Afrika
Leder:Leder:

Da jeg gjennom Norturas med-
lemsskriv ble informert om lagets
satsing i Uganda utløste det en hel
del spørsmål og betenkeligheter.
Som medlem og en av de mange
eierne av dette samvirke ønsker jeg
å ta sterk avstand fra et slikt enga-
sjement. Et sentralt spørsmål er:
Hvem er det som har gitt Nortura
mandat og legitimitet til å igang-
sette prosjektet i Uganda ?

Ikke noe sted i verden er så omring-
et av sult, elendighet og kronisk
matmangel som nettopp Uganda.
Mot nord ligger Darfur som det
siste tiåret på tross av verdens
søkelys fremdeles står midt i en
uløst oppgave av sult , vold og død.
I øst er Afrikas Horn der det nær-
mest er permanent hungersnød og
utviklingen har gått fra vondt til
verre  på grunn av feilslåtte avling-
er over tid.
I vest utspiller det nå seg en huma-
nitær katastrofe uten sidestykke i
nabolandet Kongo. Også her sult,
krig og vold.  Lenger mot sør er en
ny humanitær krise under opp -
seiling i Zimbabwe.
I disse omgivelsene der folk dør i
tusentalls på grunn av matmangel
skal Nortura, vår egen samvirkebe-
drift,  fra verdens rikeste land gå inn
å legge forholdene til rette for
eksport av storfekjøtt til Norge
etter at feilslått landbrukspolitikk
her hjemme har resultert i manko
på storfekjøtt.

Ettertiden kommer til å dømme
oss hardt for at vi mot bedre viten
utviser en slik grov uforstand.
Den groteske retorikken fra på driv -
erne for en import av kjøtt fra  fatti -
ge land hevder at det skal være bra
for økonomien og trygge frem -
tiden for disse landene å produsere
mat tileksport.
Til det er det å svare at hvis vesten
hadde hatt ærlige hensikter med  å

hjelpe disse landene ut av fattig-
dommen så er vel neppe landbruk -
et løsningen. Økonomisk sett har
landbruket en universell lavstatus.
Også i vesten. Til og med i Norge
tjener bønder bare det halve av det
den øvrige befolkning gjør. Å
bygge ut et eksportlandbruk i en
region som sulter vil både være
moralsk forkastelig og dessuten
sementere disse landene i frem -
tidig fattigdom. 
Hadde vesten hatt ærlige hensikter
med sin hjelp så hadde landene i
Afrika fått hjelp til å utvikle teknolo-
gi som etter hvert kunne gjort dem
velstående. For eksempel gjennom
utvinning av naturressurser  som
olje, diamanter, edle metaller og
mineraler som det er store fore-
komster av i disse områdene. Det er
jo en fasit til velstand som Norge
må være det første til å erkjenne.
Vesten har alltid utbyttet Afrika. Før
skjedde det mer direkte. Nå for -
søkes det kamuflert og pakket inn
slik at det skal se ut som hjelp.
Tidligere titt bak fasaden har vist at
det er vestlige kvegbaroner og ikke
fattige afrikanere som står bak pro-
duksjonen av MUL-kjøttet vi impor-
terer. Et annet eksempel på avvik
mellom ord og handling var da
eksportstøttet overproduksjons-
kjøtt fra EU  ble dumpet i Sør-Afrika
for så å bli transportert med bil over
grensene til naboland og solgt til-
bake til Europa som MUL-kjøtt.
I tillegg til sult aspektet er det en
hel rekke andre grunner til at det er
en forfeilet politikk  å importere
kjøtt fra Afrika. I en tid da verdens
største utfordring ligger i klima-
spørsmålet er det meget lite sub-
stansielt å basere fremtiden på en
slik energikrevende, miljø-ødelegg -
ende og unødvendig transport av
mat.
Enhver må jo se uforstanden i at vi

skal importere maten de produ -

www.kjottfe.no/limousin
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serer der nede for så å sende
hjelpe sendinger med mat tilbake.
Verdens andre store problem er
den globale finanskrisen. Den
sammenfaller med et tiltakende
tredje problem, global matvare -
krise. Når vi vet at den norske selv-
bergingsprosenten på mat er nede
på 40 tallet så står vi nå rett og slett

ovenfor et høyaktuelt nasjonalt
beredskapsspørsmål . Vi er nødt til å
sette oss selv i stand til å produsere
vår egen mat i stedet for å ta den fra
de fattige som sulter i den tredje
verden.

Helge Bjugstad
Leder Norsk Limousin

Foto -
konkurranse

Vi ønsker flere bidrag til
foto - konkurransen.
Vi tar gjerne i mot flere
artikler fra vår
engasjerte
medlems -
masse.

RED.

Ola-Jørn Tilrem,  Brønnøy er
invitert  til Frankrike av France
Limousin Testage for å få et
nærmere innblikk i det franske
avlsarbeidet på Limousin.
Dette innebærer besøk på tes-
testasjonene Lanaud og Naves
samt stasjonene Moussours og
Pèpieux hvor det drives
avkomsgransking. Iboval som

er et eget system for gardsav-
prøving av okser, organisasjons-
oppbygning og registreringsar-
beidet som foregår ute på gar-
dene vil også være en del av
opplegget. Studiet er støttet
med et stipend på kr 25000,- av
Det Kongelige Selskap for
Norges Vel.

Til Frankrike for å 
studere Limousin

Dyrskuet i
Lyngdal 08
Selv var det ikke mye jeg fikk
vært der borte i år, men det
gjorde heldigvis ikke så mye
når flinke engasjerte medlem-
mer stiller opp på kort varsel
og bemanner standplass!

Leiv Kvaavik reddet helgen,
for han hadde med seg
Limousinoksen sin, og den ble
stående i bingen ved standen
hele helga. Johannes Nybø,
Reidar Åmot og Ånen
Bryggeså var og med å
bemannet standen.  Stor takk
til alle sammen!!

Arbeidet med planlegging av
neste års stand er allerede i
gang, og vi håper å få mer
aktivitet og flere dyr å vise
frem.  Vi ønsker først og fremst
å vise renrasede dyr, men 50%
kryssninger (100%lim far) er
meget aktuelle å vise frem. En
som driver med NRF, Angus
eller Hereford osv kan få se
levende eksempler på hva en
limousin okse kan gjøre i
deres besetning. Så til alle
dere som har noen, eller kjen-
ner noen som kjenner noen
som har noen fine dyr, ta kon-
takt.

CHRISTIN JORDBRUDAL

FOTO: KARIN BREMSETH
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Årets jordbruksoppgjør ga et betydelig
økonomisk løft for de som driver med
kombinert drift på melkebesetninger
og ammekubesetninger. Støtten til
ammekudelen har til nå vært stemo-
derlig behandlet av partene i
Jordbruksoppgjøret. Etter krav fra mar-
kedsaktørene ble det i år endelig
gjennomslag for at ammekudelen skal
ses på som en egen produksjon på går-
den i forhold til støtte pr ammeku og
produksjonsstøtte.

LUN har hatt mange henvendelser fra
melkebesetninger som har drifts-
grunnlag for å ha flere dyr enn de har
hatt melkekvoter til. De har hatt ønske
om å sette på en del av de ”ledige”
kyrne med limousin. Det gir betydelig
bedre slakteoppgjør. 

Aspirant-ordning
For blant annet å komme disse i møte,
utviklet LUN for om lag fire år siden
sammen med Fatland en Aspirant-ord-
ning der de får merpris fra LUN på top-
pen av et bedre slakteoppgjør. Dette
har virket som en stimulans til å produ-
sere mer kjøtt på kortere tid og med
bedret økonomi.

- Aspirant-ordningen har vært spesielt
viktig for dem som planla og selge mel-
kekvoten. Den økonomiske stimulan-
sen gjorde det interessant å komme i
gang med innkrysning av limousin på
det dyrematerialet de hadde på gården
i stedet for å sende hele besetningen til
slakthuset og starte helt fra bunnen av
med tomme fjøs, sier daglig leder i LUN,
Jan Otto Veiseth.

Veiseth synes det er gledelig at partene
i Jordbruksforhandlingene nå tar tak i
samme problematikken: Å øke inntek-
tene på melkebrukene, og å gjøre over-
gangen fra melk til kjøtt lettere økono-
misk.

- Med de siste endringene vil det bli
lønnsomt å ta vare på 50 %-kvigekal-
vene for påsett med renraset limousin,
og dermed oppnå merprisene på slakt i
kategorien Okse Unik og Kalv Unik som
krever 75 % raserenhet. Spesielt
gjennom Kalv Unik kan framfôringsti-
den kortes ytterligere ned - og driftsut-
giftene tilsvarende, og få et slakteopp-

gjør etter ca 9 måneder på over 20.000
kroner pr slakt, bedyrer Veiseth i LUN. 

Uttelling
Halvor Nordli i Tyr har regnet på hva de
to tilleggene kan bety i økt støtte i for-
hold til den gamle ordningen. Det er
ingen tvil: Årets grep av partene i
Jordbruksforhandlingene er et betyde-
lig løft for kjøttfeproduksjonen i landet.
Det betyr ikke bare at lønnsomheten
løftes, men også at forbrukerne for et
større utbud av kvalitetskjøtt!

JAN O.

Betydelig økonomisk løft
for kombibesetningene

Utslag i kroner av jordbruksavtalen 08/09 for kombinasjonsbesetninger mjølk/ammeku:

5 ammekyr 10 ammekyr 15 ammekyr 20 ammekyr 25 ammekyr 30 ammekyr
5 mjølkekyr 10 mjølkekyr 15 mjølkekyr 20 mjølkekyr 25 mjølkekyr 30 mjølkekyr

kr   8.200 kr. 8.200 kr. 15.224 kr 16.990 kr. 22.920 kr. 22.920
kr 16.400 kr. 23.434 kr. 32.204 kr 39.900 kr. 45.840 kr. 45.840
kr 31.624 kr. 40.404 kr. 55.124 kr 62.820 kr. 68.760 kr. 68.760
kr 48.604 kr. 63.324 kr. 78.044 kr 85.740 kr. 91.680 kr. 91.680
kr   71.524 kr. 86.244 kr. 100.964 kr 106.904 kr. 114.600 kr. 114.600
kr   82.744 kr. 97.464 kr. 112.184 kr 118.124 kr. 125.820 kr. 125.820

Årets jordbruksoppgjør løfter økonomien for dem som driver å krysse seg opp på
limousin.

Nytt fra LUNNytt fra LUN Nytt fra LUNNytt fra LUN
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Ny merkevareprofil
Nytt fra LUNNytt fra LUN Nytt fra LUNNytt fra LUN

LUN har fått utarbeidet en ny varemer-
keprofil. Målet for dette er å markere
seg bedre i diskene i konkurranse med
de store og slagkraftige merkevarene.
En viktig årsak er også at LUN i samar-
beid med Fatland Skjeggerød har
utviklet produkter som vil dukke opp i
andre disker enn i den manuelt betjen-
te kjøttdisken – og i butikker som ikke
har den samme markerte høye profilen
på kjøttdiskene.
- Dette stiller større krav til synligheten

på produktene og andre krav til etiket-
tering på grunn av andre pakkemeto-
der, sier daglig leder Jan Otto Veiseth.
Grunnelementet, limousin-oksen, er
beholdt. Den har vi fel-
les med Norsk
Limousin. Den utnyttes
på en annen og mer
fleksibel måte enn tidli-
gere. Det er valgt ulike
grunnfarger for Kalv

Unik og Okse Unik. Likeledes har vi
beholdt ”påstandene” om kjøttets
egenskaper.
- Nytt er at vi henviser sterkere til den
franske opprinnelsen: ”Norsk produ -
serte dyr med franske aner”. På noen
etiketter og på menykortene bruker vi
anekdoten: ”For 20.000 år siden satt en
huleboer i Limoges i Frankrike og skis-
set okser på huleveggen; svært lik de
limousin oksene vi kjenner i dag.” 

Veiseth sier at den nye profilen er blitt
godt mottatt i butikkene. – Dersom de
har tro på at dette  selger, er det første
målet nådd. JAN O.

LIMOUSIN

KALV UNIK

norskproduserte dyr med franske aner

LIMOUSIN

OKSE UNIK

norskproduserte dyr med franske aner

Utsøkt kvalitet
Tynne, korte fibre gjør 
kjøttet mørt og saftig
Kortere steketid
Mindre fett

Utsøkt kvalitet
Tynne, korte fibre gjør 
kjøttet mørt og saftig
Kortere steketid
Mindre fett

LIMOUSIN

KALV UNIK

norskproduserte dyr med franske aner

LIMOUSIN

OKSE UNIK

norskproduserte dyr med franske aner

Utsøkt kvalitet
Tynne, korte fibre gjør 
kjøttet mørt og saftig
Kortere steketid
Mindre fett

Utsøkt kvalitet
Tynne, korte fibre gjør 
kjøttet mørt og saftig
Kortere steketid
Mindre fett
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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!
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Da jeg ble forespurt om å stille med
dyr på årets bygdedag i Halsa var det
naturlig for meg å stille med vinner-
kua fra Agrisjå der hun vant klassen
for beste Limousin hunndyr 

Anitra av Steinvik stilte sammen med
kalven Dani av Henda som er tatt ut
til testkandidat på Staur 08/09. 

Mange var innom for å se på rasen og
flere fikk høre om slakteklasse samt
mulighetene som ligger i å få gode
slakteoppgjør.

På bilde er Arve Henden og sønnen
Arild.  Etter å ha solgt melkekvoten
har de nå hatt Herefordokse  i to
år.  Nå er imidlertid bestemmelsen

tatt at til våren skal det ny rase til
gårds og det skulle være Limousin.
Dette for å bedre produksjonsøkono-
mien gjennom bedre slakteklasse
samt å få gjort noe med fettrekkene
som har oppstått. Så her er nye med-
lemmer på gang. 

LARS HENDEN

Limousin stilte på 
bygdedagen i Halsa

Vi ønsker dem velkommen som medlemmer av den gyldne rase.
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Forskere ved Agri-
Cultural & Animal
Sience ved The
University of Adelaide
i Australia har trolig
knekket limousin -
koden.

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 team -

leader ved Universitetet sier at dyr
med to kopier av dette genet kon-
sumerer 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 laboratoriet 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 intra-
muskulært fett på 20 % og en
reduksjon eksternt fett på 30 %.
Dette gir en helsegevinst 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 negative effekter med
hensyn til fødselsvekt eller kal-
vingsproblemer.

Forskningen på 15 andre raser viser
meget lav forekomst av genet.
Ingen hadde en frekvens over 3 %.
Hos renraset Limousin ligger fre-
kvensen på 98,3 %, noe som betyr
at nærmest all renraset Limousin
har to kopier av dette genet.
Resultatet av denne forskningen er
fremlagt gjennom det prestige-
tunge forskertidsskriftet Scientific
journals Animal Genetics and Meat
Sience.  Dr. Diane Vakan fra Univer -
sitetet i Queensland som presenter-
te disse funnene på det internasjo-
nale Society of Animal Genetics
(ISAG) i  Nederland i mai konkluder-
te med at : ” F94L er nærmest  eks-
klusivt for rasen Limousin”.

RED.

Genene til en vinner
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- veien til lønnsom kjøttproduksjon

Gir høg slaktekvalitet

Protein og mineralinnhold

tilpasset oppfôring av okser
Sikrer godt vommiljø og stabil
mage

FORMEL Biff

Fra og med nyttår vil det for limousins vedkom-
mende bli opprettet en ny kolonne i individover-
sikten hos storfekjøttkontrollen som angir hvil-
ken genstatus stambokførte limousiner innehar.
Hittil har storfekjøttkontrollen anmerket 100 %
limousin på alle stambokførte dyr av rasen enten
de er full french eller om de er oppkrysset. Det er
feil. Storfekjøttkontrollen har dermed imøte-
kommet Norsk Limousins ønske om dokumen-
tasjon av genstatus, noe som vil bidra til å min-
ske misforståelser og sikre den norske raseavlen
på Limousin.

RED.

Genstatus 
dokumenteres
nå i storfe-
kjøttkontrollen

Til tross for finanskrisen så passerte budene
over 550000,- Nkr før hammeren falt for
Limousinoksen Wilodge Cerberus på en liv-
dyrauksjon i Carlisle, England i midten av
oktober. Oksen som er sønn av Wilodge
Tonka fra samme besetning ble av oppdret-
terne
Christine Willliams og Paul Tippetts omtalt
som den beste okse noensinne fra
Wilodgebesetningen.

RED.

God pris for
Limousinokse
i Carlisle
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Spesialist i 
landskapspleie
Spesialist i 
landskapspleie

På Meisingset ved Sunndalsfjorden bor Ingunn og
Trygve Rotås. 

Ammekuholdet på garden har utgangspunkt i mel-
keproduksjon som ble avviklet i 2002.  Fjøset begyn-
te å bli nedslitt og kvoten var begrenset.

Det startet med bruksdyrkryssing mellom NRF og
Charolais.  Skepsis til kalvingsvansker og det faktum
at båsene var i korteste laget til store dyr gjorde at
det etter hvert ble innkjøpt en del Hereford og
Angus. Også her ble det utfordringer.
Driftsopplegget var lagt opp til at kalvene skulle sel-
ges ved innsett/avvenning. Avkommene etter britisk
rase viste seg å ikke være så enkle å selge.

Valget ble derfor å satse på en tung rase nærmere
bestemt Limousin. Trygve har hatt flere okser, både
fra Lars Henden og Gustav Steinvik. Nylig ble det
innkjøpt  syv limousin kryssnings kviger, så neste år
vil de fleste kalvene bli 7/8 Limousin .

Fjøset er nedslitt , men Ingunn og Trygve har
bestemt seg for at det skal satses videre og det er
planer om at fjøset blir ombygd / oppgradert neste
år. 

Trygve arbeider  ved Hydro Sunndal i full stilling ,
men takket være ei gunstig skiftordning så går det
fint å drive med kjøttfe ved siden av.  Ingunn arbei-
der 80% stilling i barnehagen .

De er nylig innmeldt i Tyr og Norsk Limousin. 
Norsk Limousin ønsker de velkommen i det gode

selskap. 
LARS HENDEN

Limousin ved Sunndalsfjorden
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Limousin var eneste rase med
økning i sædsalget forrige semin-
år. Det ble brukt 122 doser mer
med Limousinsæd, noe som er en
økning på tre prosent. Totalt var
det en nedgang på seks prosent
for kjøttfe samlet sett.

Seminåret varer fra 1. oktober til 30.
september. Den siste måneden i
seminåret rettet heldigvis opp noe
av nedgangen for kjøttfe totalt. Da
var det en økning på fem prosent.
September innleder toppsesongen
for insemineringer på mjølkebru-
ket. Vi får derfor håpe at mjølkepro-
dusentene har fått med seg
endringene i årets jordbruksavtale
som innebar en styrking for amme-
kua på mjølkebruket og at vi derfor
kan fortsette inn i det nye seminå-
ret med en økning i kjøttfeinsemi-
neringer.

VEGARD URSET, AVLSSJEF, TYR

Eneste rase med økt sædsalg
Seminstatistikk 2007-2008

okt 07-sep 08 endring i %
Aberdeen Angus 1474 - 13 %
Blonde d'Aquitaine 104 - 31 %
Charolais 7155 - 3 %
Dexter 13 - 32 %
Galloway 37 - 16 %
Hereford 2705 - 12 %
Highland Cattle 56 -12 %
Limousin 3848 + 3 %
Simmental 2107 - 15 %
Tiroler Grauvieh 335 - 25 %
Totalt 17 834 - 6 %

Inseminør Jan Ola Hansen, Velfjord, Brønnøysund



12

I de siste årene har limousin
hatt en gjennomsnittelig til-
vekst på Staur på rundt 1550
gram pr. dag. Dette er lavere
enn hva enn må kunne forven-
te for limousin, særlig når dette
skal være oksekalver av beste
kvalitet for rasen. Avlsutvalget
i Norsk Limousin har gitt de
undertegnede en forespørsel
om de kunne se på resultatene
av testen, analysere disse og
prøve å komme med løsninger
som kan gi noe bedre resulta-
ter for rasen. 
De siste tre årene har limousin hatt
en gjennomsnittlig startvekt i test
på 342 kilo. Oksekalvene har da fri
tilgang på grovfor.
Kraftformengden ved teststart har

ligget på rundt 4,5 kilo. Formel Biff

er det som brukes. Opptrappingen
på kraftfor har vært tøff i starten av
testen. Mengden har vært trappet
opp med ca. 200 gram pr uke for så
å flate ut opptrappinga halvveis i
testen. Sluttmengden på kraftfor i
test har ligget på mellom 6,5 og 7
kilo kraftfor.
Hovedproblemet med en så høg
mengde kraftfor på så små dyr, er
vomma. Den fungererer dårlig og
det har vært mye løs avføring på
limousinoksene. I tillegg har de hatt
et uvanlig lavt grovforopptak i tes-
ten. Dette skyldes nok i hovedsak at
oksekalvene har fått tildelt en alt for
stor mengde kraftfor i forhold til
levendevekta, og dermed dårlig
vomflora. Dette har faktisk etter vår
mening forsterket seg utover i tes-
ten, når det er så kraftig opptrap-
ping av krafformengden. Det kan

man se ved at oksene ikke greier å
øke grovforopptaket sitt utover i
testen. Til sammenligning har
Charolais og Simmental hatt en
startvekt i test som i gjennomsnitt
har vært ca. 50 kilo høgere enn
limousin. De har derfor hatt en
bedre forutsetning for å takle slike
kraftformengder.
Det synes også for oss som det har
blitt tatt litt for lite hensyn til grov-
foranalysene, når kraftforregime
har blitt satt på Staur.

Avlsutvalget ønsket en tabell over
anbefalte kraftfôrmengder for hver
uke utover i testperioden
2008/2009. De oppgav Formell Biff
og surfôr som aktuelle fôrmidler.
For å kunne komme med et slikt
utkast, måtte vi vite hvilken kvalitet
grovfôret har. Det ble umiddelbart

Tilvekst i test påStaur for Limousin

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
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BONDENS TRYGGE VALG

www.norgesfor.no
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tatt to grovfôranalyser, der vi fikk
opplyst at surfôr fra 2. slått av føl-
gende kvalitet skulle benyttes til
disse oksene: 
- 25,7 % tørrstoff 
- 4,3 kg fôr pr FEm 
- 0,91 FEm pr kg tørrstoff 
- 562 g NDF ”
- 149 g protein ”
- 75 g AAT ”
- 24 g PBV ”
- pH 4,3

Først foretok vi noen grove bereg-
ninger for hvordan en bør kunne
forvente at Limousin-oksene utnyt-
ter ulike mengder kraftfôr.
Registreringer fra Staur for fjoråret
viser lågt grovfôropptak for
Limousin. Grovfôropptaket fram-
over kan være vanskelig å anslå, og
vi beregnet opptak ut fra ulike
indekser for dette (se figur 1).

Figur 1:

Kurvene i figur 1 viser ”knekkpunkt”
rundt 4 – 5 kg kraftfôr. Ut fra dette
kan en forvente at tilveksten flater
ut og heller går ned ved økende
kraftfôrmengder over dette nivået,
det vi si at dyra ikke har utbytte av
høgere kraftfôrmengder. Her er det
snakk om hvor mye dyrene får i seg
i forhold til anbefalt nivå av blant
annet trevler og stivelse. 
Videre ble Norturas fôrplanleg-
gingsprogram Samplan benyttet.
Det ble satt mål om å øke gjennom-
snittlig tilvekst med 100 – 150 gram
pr dag i forhold til de oppnådde
resultatene de siste årene, og dette

ble sett i sammenheng med
respons av kraftfôr (fra figur 1).
Kraftfôrnivået vil nå en topp med
hensyn på utbytte, og da vil opptak
av grovfôr være avgjørende for til-
veksthastighet. I fôrplanleggingen
forholdt vi oss hele tiden til
gjennomsnittsresultater, men vi vil
presisere at det er store variasjoner
mellom individene. Vi forventer at
okser med god fôrutnyttelse
og/eller høgt grovfôropptak vokser
betydelig bedre. Ut fra Samplan ble
det beregnet forslag til mengder av
surfôr og kraftfôr i testperioden,
oppdelt i kortere perioder, avheng-
ig av hvor ofte en ønsker å vurdere
endring av fôrstyrke. Samplan viser

også om energi- og proteindek-
ningen er tilfredsstillende i de
enkelte perioder ut fra målsatt til-
vekst.

Ut fra disse beregningene kom vi
fram til en anbefaling over kraftfôr-
nivå. Oppdragsgiver ønsket forslag
til antall kg kraftfôr som tildeles
daglig for hver uke i testperioden
(tabell 1). Den gang fôrberegninga
ble utført ble det benyttet Formell
Biff med 0,93 FEm pr kg fôr. Etter
den tid har lanseringen av to ulike
typer Formell Biff kommet. Ved for-
planlegging er fôrenhetskonsentra-
sjonen viktig å ta hensyn til for å
komme fram til antall kg kraftfôr.

Tilvekst i test påStaur for Limousin

Alder i Forventa Kg kraftfôr FEm kraftfôr 
dager levende vekt pr dag pr dag

i kg

230 342 3,9 3,6
237 3,9 3,6
244 363 4,0 3,7
251 4,1 3,8
258 385 4,2 3,9
265 4,2 3,9
272 408 4,3 4,0
279 4,4 4,1
286 431 4,5 4,2
293 4,5 4,2
300 454 4,6 4,3
307 4,7 4,4
314 477 4,8 4,5
321 4,8 4,5
328 500 4,9 4,6
335 5,0 4,6
342 522 5,1 4,7
349 5,2 4,8
356 545 5,3 4,9
363 5,3 4,9
370 5,4 5,0
377 578 5,5 5,1

I skrivende stund (slutten av oktober -08) er testen på Staur godt i gang.
Både på Staur og i oksefôring for øvrig, vil veiing av levende dyr gjennom
framfôringsperioden kunne fortelle mye om hvordan dyret reagerer på
fôrrasjonen, og det kan også gi signaler om behov for endringer av fôrpla-
nen undervegs før sluttresultatet er nådd. 

KRISTIAN HEGGELUND,  NORTURA RUDSHØGDA
INGER HELENE LOMBNÆS, NORTURA RUDSHØGDA

Forventa tilvekst ved ulike kraftfôrmengder og 

grovfôropptaksindeks på hhv. 100 og 120 i testperioden. 

Gjelder 2. slått 2008.
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Den smittsomme sjukdommen
blåtunge har spredd seg ukon-
trollert i Europa de siste årene. 
I høst nådde smitten Sverige,
og vi må være forberedt på at
smitten også kan ramme
 norske storfe og småfe.  
Her gis det en oversikt over hva
som har skjedd og konse -
kvensene av sjukdommen.

Blåtunge er en virussjukdom som ram-
mer drøvtyggere og kameldyr. Det fin-
nes 24 varianter av blåtungevirus.
Blåtunge smitter fra dyr til dyr ved
blodsugende sviknott. Dette gjør det
særlig utfordrende å håndtere sjuk-
dommen.

Ikke lenger eksotisk
Blåtunge har blitt regna som en ekso-
tisk husdyrsjukdom, det vil si en sjuk-
dom som gir problemer i andre deler
av verden enn vår. Dette er ikke lenger
tilfellet. Fra slutten av -90 tallet har det
vært omfattende utbrudd i sørlige og
sørøstlige deler av Europa. Berørte land
har vært Hellas, Italia, Spania, Portugal,
Korsika (Frankrike), Bulgaria, Kroatia,
Makedonia, Kosovo og tidligere
Jugoslavia. Spredning av blåtungeinfi-
sert sviknott fra Tyrkia og Nord-Afrika
på grunn av klimaforandringer har
vært en teori på hvorfor sjuk domm -
en kom til Sør-Europa. Høsten 2006 ble
det meldt om funn av blåtunge i gren-
seområdene mellom Belgia, Nederland,
Tyskland og Frankrike. Tiltross for sjuk-
domsutbrudd med blåtunge lenger sør
i Europa, kom utbruddet Be-Ne-Lux-
landene, Frankrike og Tyskland som en
stor overraskelse. 

Mysterium
Den varianten av blåtungevirus (sero-
type 8) som ble oppdaget i Be-Ne-Lux-
landene, Frankrike og Tyskland høsten
2006 hadde inntil da kun vært påvist i
Afrika sør for Sahara, samt i India og
Sør-Amerika. Altså kunne smittespred-
ning fra områder lenger sør i Europa
utelukkes som en mulig forklaring på
utbruddet. Det har vært fremsatt
mange teorier på hvordan smitten kom
til de nordlige delene av Europa. Både
lovlige og ulovlige importer av levende

drøvtyggere har blitt pekt på, men
også blomsterimport der blåtungeinfi-
sert-sviknott kunne ha fulgt med som
blindpassasjer har vært framsatt som
en mulig teori. Fortsatt vet man ikke
svaret på hva som introduserte smit-
ten.   

Eksplosiv utvikling 
Før utbruddet i Be-Ne-Lux området i
2006 var det antatt at de lokale svi-
knottartene i nordlige områder ikke
kunne spre viruset. Dersom sviknottar-
tene mot formodning kunne spre blå-
tungevirus var det antatt smitten uan-
sett ikke ville overleve de kjølige vin-
trene i Nord-Europa. Begge disse anta-
gelsene har dessverre vist seg å være
gale. Blåtungesmitten har nå overlevd
to vintersesonger og smitten har i til-
legg spredd seg til Spania i sør og til
Sverige i nord. 

Spredning
Årsaken til smittespredningen er både
spredning med virusinfisert sviknott
og flytting av smitta drøvtyggere. For
eksempel kom blåtunge til
Storbritannia med virusinfiserte svi-
knott som fulgte med vinden fra konti-
nentet. Utbruddet i Sør-Sverige antas å
skyldes sviknott transportert med vin-
den fra blåtungeramma områder i
Danmark. Flytting av levende dyr er
også en måte å spre smitte på. Dersom
dyr med virus i blodet flyttes til et
område fritt for blåtunge, kan dyra
være en viruskilde for lokale sviknott
som så kan spre blåtungesmitten
videre til andre drøvtyggere i området. 

Semin og embryo
Det er også angitt at blåtunge kan
overføres med sæd, imidlertid kan man
ved å teste seminokser for blåtunge
etter sæduttak unngå at semindoser
med eventuell blåtungesmitte blir
sendt ut. Det krav om slik testing for
sæd som er tatt ut på seminstasjoner i
blåtungeramma områder. Embryo er
ikke forbundet med risiko for å overfø-
re blåtungesmitte. Derimot har utbrud-
det i Nord-Europa demonstrert at
hunndyr som blir smitta med blåtunge
under drektigheten kan overføre
 smitten til avkommet. 

Utbruddet i Nord-Europa: 
også storfe klinisk sjuke
Lærebøkenes beskrivelser av blåtunge

fremhever typisk at det er sau som blir
alvorlig sjuke, mens storfe og geit sjeld-
nere viser symptomer selv om de er
smitta med viruset. Inntil utbruddet i
Nord-Europa i 2006 var erfaringen at
storfe først og fremst fungerte som
smittereservoar og var viktige for å
opprettholde smitte og å introdusere
blåtungeviruset til nye områder. Dette
stemmer ikke for blåtungeutbruddet
som har herjet nordlige deler av
Europa de siste to årene. I dette utbrud-
det har man sett at også storfe har blitt
klinisk sjuke. 

Store tap 
Særlig synlige ble konsekvensen av
smitten i løpet av høsten og vinteren
2007. Da sviknottaktiviten startet for
fullt sensommeren 2007 eksploderte
også antall blåtungetilfeller. For eksem-
pel rapporterte Frankrike om kun 6
påvisninger i 2006, mens det i 2007 var
21 585 smitta besetninger. Fra områ-
dene som gjennomgikk sin andre
sesong med blåtungesmitte i 2007, er
det meldt om sterilitet, aborter, svak-
fødte kalver, redusert melkeytelse og
tilvekst hos storfe. Sjukdommen har
store følger for dyrevelferd og produk-
sjonsøkonomi. Hos sau har man blant
annet registrert økt dødelighet. 

Vaksine er våpenet
Når blåtunge er etablert i et område er
gjennomvaksinering av drøvtyggerbe-
standen eneste våpen for å bekjempe
smitten. Inntil våren 2008 har det ikke
vært tilgjengelig vaksine mot den
typen av blåtungevirus (serotype 8)
som har spredd seg i nordlige deler av
Europa. I vår kom vaksinen på marke-
det og nå er håpet at systematisk vaksi-
nasjon skal bidra til å stoppe den vold-
somme smittespredningen og redu-
sere omfanget av dyr som blir alvorlig
sjuke. I disse dager gjennomfører alle
blåtungeramma land en storstilt vaksi-
nering mot viruset. 
Hva skjer når smitten påvises?
Ved påvisning av blåtunge vil det opp-
rettes en såkalt restriksjonssone som
går 150 km rundt besetningen(e) der
smitten er påvist. I restriksjonssonen vil
det gjennomføres ekstra overvåking i
form av blant annet blodprøvetaking
av drøvtyggere. Det vil også bli vaksi-
nert og det vil være store begrensning-
er på flytting av drøvtyggere. Alt dette
gjøres for å kunne bremse smittespred-

Bli beredt på blåtunge 
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ningen. Restriksjonssonen kan først
oppheves når man har vist at blåtunges-
mitte ikke lenger sirkulerer i området.
Dette vil i utgangspunktet ta minst to år.

Avlive for å dempe smittepresset
Det kan være at myndighetene velger å
slakte ned blåtungesmitta dyr første
gang smitten påvises i et nytt område.
Grunnen til dette er at man ønsker å
redusere smittepresset og dermed
unngå at smitten etableres permanent.
Jo færre sviknott som får i seg virus,
desto færre dyr vil kunne bli smittet.
Men dersom det dukker opp mange til-
feller med smitta dyr på geografisk
atskilte steder,  tyder dette på at smitten
allerede har vært tilstede en stund og
det finnes mange sviknott som bærer
og sprer viruset. Da vil en avlivningsstra-
tegi være av liten verdi. 

Om ikke i år, så kanskje neste år 
Det går mot kaldere tider. Dette betyr at

risikoen for at det finnes sviknott som
kan spre blåtungevirus i våre områder
blir mindre for hver grad gjennomsnitt-
stemperaturen beveger seg nedover
termometeret. Selv om ikke blåtunge
dukker opp hos oss i høst, er risikoen
likevel tilstede for at sjukdommen kan
dukke opp når varmen kommer tilbake
og sviknotten kommer på vingene til
neste år. For norske husdyrprodusenter
innebærer utbruddet i Sverige at risiko-
en for et blåtungeutbrudd i Norge er
økt betydelig. Det er derfor grunn til å
øke årvåkenheten overfor blåtunge i
tida fremover.

Hva skal du være oppmerksom på?
Dersom konsekvensene av et sjukdoms-
utbrudd skal bli minst mulig er det vik-
tig at det går kortest mulig tid fra smit-
ten kommer til et område til den opp -
dages og man kan iverksette tiltak. Det
er derfor nødvendig med økt årvåken-
heten i risiko om råder for blåtunge. Både

Østfold, Akershus, og Vestfold og videre
sørover langs sørlandskysten regnes
som risikoområder for å motta virusinfi-
sert sviknott fra Sverige og Danmark.
Det er imidlertid grunn til å huske på at
både det første tilfellet i Danmark og
Sverige ble funnet et godt stykke inn i
landet. Det betyr altså at alle bør være
oppmerksomme på mulig symptomer
på smitten: 
– Feber og nedsatt allmenntilstand
– Skummende sikling
– Rennende nese og øyne
– Betennelse i munnslimhinne med sår

og skorper i og rundt munn/lepper
– Hevelse i hodet, svullen tunge 
– Halthet
– Betennelse i klauvranden
Dersom du mistenker blåtunge skal du
ringe mattilsynet 06040 umiddelbart! 

INGRID MELKILD, LEDER KOORIMP
(HUSDYRNÆRINGENS KOORDINERINGSENHET FOR

SMITTEBESKYTTELSE VED IMPORT). 
ingrid.melkild@animalia.no

Bildene viser symptomer på blåtunge hos storfe. Fotograf: Evert van Leeuwen



I 2008 ble landsutstillingen for
Limousin og Festivalen for Avlerne
slått sammen og avholdt i Brive la
Gaillarde siste uka i august. Flere
hundre Limousindyr ble i løpet av
tre dager bedømt i 35 forskjellige
seksjoner. Dette er virkelig en

anledning til å gjøre seg kjent med
limousinrasen og dens avlere. Av de
mange seksjonene er det noen som
er mer prestisjetunge enn andre.
Prix d`Honneur eller æresprisen
henger selvsagt høyt. I klassen for
voksne okser gikk den til fire år

gamle Verdi som har Geant som
morfar. Anamite fra Pimpin vant
æresprisen for voksen ku.
Pimpin som kanskje er den mest-
vinnende limousinbesetningen de
senere årene tok også i år godt for
seg av de gjeveste trofeene.

Festdager i Brive

Bernhard Roux er
President for Herd
Book og France
Limousin Selection.

Ringreven Jacky
Chateil legger siste

finish før be -
dømmingen
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Vinner av ærespris, 
4 år gamle Verdi.



Varemerke for dyrene fra denne
besetningen er størrelse. Pimpin
vant også den meget ettertraktede
Prix d`Ensemble som er besetnings-
grupper av dyr som blir bedømt
opp mot hverandre.
Utstillingsplassen ligger i en liten
park der man kan søke forfriskning-
er i form av iskaldt øl eller kanskje

en Perrier når grasestokken tipper
30 grader celsius. Like ved er det et
svært telt der en på fransk vis får
demonstrert hvordan det er mulig
på en utstillingsplass å bespise
tusener av mennesker rasjonelt selv
med treretters middag med flere
vinalternativer. Her kan du for
eksempel bestille tètè du veau eller

kalvemule og vinagrette med en
mild rødvin fra Dordogne, eller kan-
skje en noe mer markant fra Cahors.
I teltet går praten lett og det er stort
engasjement omkring avl og utvik-
lingen på utstillingen. Gammel og
ung, kvinner og menn er samlet til
limousinfest.

RED.

Festdager i Brive

I Frankrike er avlerne dyktig til å motivere barn og ungdom til å delta. 

Pimpin mottar 1. premie for besetningsgruppe.
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Maryline Hilare og mange...
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RASEN  MED DR AG  PÅ  DAMENE

Det har vært en helt klar internasjo-
nal trend de senere årene. Kvinner
blir mer og mer involvert i
Limousin. Det gjelder på alle plan.
Som avlere, i showringen, på auk-
sjonene og i organisasjonsappara-
tet rundt rasen.
I Frankrike som er det fremste utstil-
lingsvindu for rasen har denne
utviklingen virkelig skutt fart. Det
har nok vært veldig viktig for  pro-

sessen å ha hatt dyktige rollemo-
deller. Du treffer flere av dem på
landsutstillingen. Cathy Patureau
som stiller sine meget kjøttfulle dyr,
Nicole Marcailloux som sto på podi-
et i Paris både i 2005 og 2006 med
vinneroksen Sibeau, alltid arbei-
dende Danielle Lagrafeuil med sine
storvokste og kraftfulle dyr, energis-
ke Maryline Hilare som er så dyktig
til å style dyrene før utstilling, og

mange, mange flere. Disse damene
generer rekruttering.
Det er viktig for rasen. Det er også
meget viktig for driftsresultat, pro-
dusentmiljøet og trivsel ute på gar-
dene når kvinnene involverer seg
sterkere i rasen. La oss håpe at
denne utvikling kommer enda ster-
kere til uttrykk også i norsk
Limousinavl.

RED.

BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE

Nicole Marcailloux Danielle Lagrafeiul

mange ... flere...
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Så lenge det har eksistert ut -
stilling for kveg har det selvsagt
vært et poeng i å få dyrene til å
presentere seg på en best mulig
måte. Ved siden av at dyrene er
renvasket bør de være i godt hold,
ha godt ekstriør og ge mytt. Det
taes også i bruk forskjellige triks
for å virkelig finpusse på utse-

ende før det bærer av sted inn i
utstillingsringen. Noen tuperer
opp hårene på halespissen. De
fleste legger ned stort arbeid i å
kjemme og børste opp pelsen. En
godt utført børstejobb kan for-
sterke eller tone ned inn trykket av
ekteri øret alt etter hva en ønsker
dommeren skal se eller ikke se.

Det er heller ikke uvanlig å se at
de mest kreative har tatt i bruk
 klippe maskin en til forskjønnelse
av dyrene. Om det er av kjærlig het
til dyrene eller et forsøk på å forfø-
re dommeren  vites ikke. Kanskje
begge deler.

RED.

raffinement

BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE

FranskFransk
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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!

BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE
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Siste dag på utstillingen utdeles pri-
sene for ”Qualitès Bouchères”. Det er
fire seksjoner der dyr med de beste
slaktekvalitetene skal kåres. Beste
kvige, beste ungokse, beste voksne
ku og beste voksne okse. Spesielt
den siste, voksen okse med beste
slaktekvaliteter er det knyttet stor
spenning til.
Tidligere ble ikke disse seksjonene
bedømt av vanlige utstillingsdom-
merne, men av slaktere. Disse
dyrene har derfor tradisjonelt vært

meget kjøttfulle og kjøttfulle på de
riktige stedene sett fra slakterens
side. God dybde på dyrene har også
vært høyt verdsatt.
I de senere årene har tradisjonelle
dommere overtatt dømmingen
også her. Det har nok ledet til at
dyrene blir vurdert mindre forutsig-
bart og mer lydhørt i forhold til
trender som går i avlen.
Eksempler på slike trender finner
man i Storbritannia. Her har det i de
senere årene vært stor fokus på

lengden på dyrene. Det har nok til
en viss grad influert avlen også i
Frankrike i og med at britene har
vært stor kunde på livdyr, embryo
og semin de to siste tiårene. 
For to år tilbake ble det valgt en bri-
tisk dommer til å dømme slaktesek-
sjonene på den franske landsutstil-
lingen. Det var lett å se frustrasjon
til mange av de franske avlerne
over britens preferanser som helt
klart gikk på tvert av det de var vant
til.

Pris for slaktekvalitet

Vinneren Aladin

BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE
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En av avlerne sa det slik : ”de lange
britiske limousinene er nok bare en
illusjon. De er ikke lengre enn våre,
de mangler bare dybde slik at de
ser ut som de er det ”.
Også årets utstilling ble vunnet av
den mer ”moderne” slakttypen.
Seksjonen for voksen okse ble i

konkurranse med 33 andre vunnet
av oksen Aladin som er eid av Earl
Coudert. Apoline  fra Gaec Lebourg
vant klassen for voksne kyr. Hun er
datter av Mexicain som er en høyt
verdsatt okse på de britiske øyer.
Den mest utpregete klassiske bou-
cherieoksen ble dømt ut av ringen

relativt tidlig. I samtale med avleren
i etterkant sa han : ” det må til en
annen type dyr skal du vinne nå til
dags, det er trist, vi burde fått slakte-
ren tilbake i ringen igjen”.

RED.

Pris for slaktekvalitet

Tango (Nectar x Nostalgie RRE) fra Champeval er en klassisk boucherie-okse.

BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE
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Når man besøker landsutstillingen for limousin legger
man raskt merke til en nærmest sub-kulturell raritet som
utspinner seg i og rundt selve showringen. All aktivitet i
showringen blir filmet og gjengitt på storskjerm. Det er
tre kameramenn godt plassert på tre av sidene rundt den
ovale ringen og på fjerde side er det montert en  7-8 kva-
dratmeters storskjerm.
Kameramennenes oppgave er selvsagt på en best mulig
måte å gjengi det som forgår i ringen slik at flest mulig av
de fremmøtte kan følge med på hva som foregår. Linsene
dveler først og fremst ved dyrene som er i ringen, men

også avlerne, dommere og eventuelle ”limousinkjendi-
ser”.
Nå tar dømmingen ofte en del tid og det gir kameramen-
nene rikelig anledning til også å fokusere på andre ting.
Som for eksempel på publikum. Kameramenn er artister
på sin måte, perfeksjonert til å fange øyeblikket. Gleden
deres ved å gjøre nettopp det er større enn medlidenhe-
ten med den som ufrivillig blir kringkastet på storskjer-
men.
De jakter på særegenheter og trivialiteter. Et forelsket par,
barn, en som har sovnet av oppe i auditoriet, en vakker

kvinne eller en som piller seg i
nesen. Så snart ”offeret” oppdager
seg selv på skjermen kutter bildet
og et nytt motiv fremkommer.
Rask veksling mellom flere kamera-
vinkler gjør at de fleste er helt ufor-
beredt på sitt øyeblikk av ”fame” på
stor skjermen. Disse humoristiske
sidesprangene er digresjoner som
kuttes så snart det skjer noe av
betydning i ringen. RED.

PAPARAZZIER
Showringens

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. 

BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE BRIVE LA GAILLARDE, FRANKRIKE
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Kameramannen på artikkelfotoet falt til slutt for eget grep, men tok det med et smil. 

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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Norsk Limousin har til hensikt å
importere semin etter fire nye
okser. To franske og to kollete
okser med dansk – canadisk
 bakgrunn. Tyr vil sende ut be -
stillingsskjema der interesserte
kan bestille semin etter disse
oksene.

Ulyse-MN er ubeslektet i forhold til
tidligere importer. Han har relativt
få avkom etter seg enda, slik at
sikker heten bak indeksene er rela-
tivt lav. Han har en fødselsindeks på
102. Det er gode indekser for melk-
egenskaper både på mor og fars -
linje. Forløpige tall er 115 på til-
vekst, 117 på muskel, 113 på skjelett
og 128 på samlet avvennings -
indeks. Ulyse-MN selv scorer
 uvanlig høyt på kåring / eksteriør.
Genstatus Full French.

Ultrabo-MN er sønn av toppoksen
Haricot-MN og er dermed halvbror
til Nimbus som tidligere er impor-
tert. Foreløpige tall på Ultrabo-MN
er 103 på fødsel, 112 på tilvekst, 105
på muskel, 115 på skjelett og en
samlet avvenningsindeks på 118.
Han har meget god rygg og meget
gode bein. Genstatus Full French.

Ryde Uranos er en kollet okse frem-
avlet 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.

Det blir også vurdert å ta inn semin
fra en kollet okse som heter Viking.
Men i skrivende stund har det ikke
lykkes å få tak i bilde og data på
denne oksen som står i Frankrike,
men som har canadisk bakgrunn. Vi
vil eventuelt komme tilbake med
opplysninger på et senere tids-
punkt.

RED.

NY  IMPORTSEMIN

Ultrabo-
MN 

Ryde
Uranos 

Ulyse-MN
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CAPS KR. 75,-
T-SHIRT KR. 200,-
GENSER KR. 250,-

BESTILLING:
Øivind Aanstad, Gullerud, 1860 Trøgstad
Tlf. 951 51 830 - e-post: oeaan@frisurf.no



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


