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Det ble satt tidenes rekord på ryggmuskel for årets testkandidater på Staur. 9,80 cm 
målte ryggmuskelen på toppoksen Kaptein av Viersdalen. Kaptein er en av seks okser 
som havnet over 9-tallet.

Det er veldig mange godt kjøttsatte og flotte okser i år. Men uttak og rangering ble  
likevel litt av en utfordring for Administrasjonen i Tyr og Avlsutvalget i Norsk Limousin. 
Alle salgs- og seminokser vurderes å ha velfungerende bein og klauver. Seks okser ble 
underkjent hovedsakelig grunnet dårlige klauver.
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Våren er i anmarsj. Noen steder, som på 
mine «breddegrader» (Rogaland), er vi alt 
kommet godt i gang med både møkkakjø-
ring og «kunstgjødsling» av både beite 
og eng. Temperaturen er kommet opp i 
10-15 grader, og det kribler i ben og armer 
etter å gjøre resten av våronna i godvær-
speriodene mellom regnbygene. Holder 
temperaturen fremover, så kommer nok 
de første dyra ut i midten av april. For et 
par år siden, måtte vi vente til 1-5.mai på 
grunn av lav temperatur og lite gress på 
beite

Andre steder i landet er det fortsatt kulde-
grader om nettene, og noe tidlig å starte 
med våronna. Men erfaringsmessig, så når 
temperaturen er der og det er tørt nok, så 
kommer våren fort rundt om i det ganske 
land. Det er en herlig tid, men også ganske 
hektisk. 

Mange av oss har mye vårkalving, og dette 
er også en spennende og travel periode, 
som legger grunnlaget for resten av året. 
Her har nok de fleste av oss både oppturer 
og nedturer. Men jevnt over, tror jeg det går 
bedre og bedre for hvert år som går. Vi får 
bedre dyr, og vi lærer mer av hverandre. Og 
det er viktig å være «fremoverlent»…, ikke 
gi opp.

Staurauksjonen
Staur-auksjonen er like om hjørnet, og 
mange fine testokser skal under hamma-
ren. Oksene blir bedre og bedre, og sta-
dig nye mål blir tangert. Auksjonsdagen er 
en spennende dag for alle oss avlere, og 
spesielt for oppdretterne av testoksene. 
Hva går oksen min for, mon tro…? Blir der 
mange som er interesserte, eller..?

Det er god grunn til å ta turen til Staur. 
Også i år bys det på mange godbiter – i 
form av rekordokser. Seks av oksene ble 
målt til over 9 cm i muskeldybde; toppet av 
Kaptein av Viersdalen med sine 9,80 cm. 
Samhandlingen mellom avlerne og Avlsut-
valget bærer frukter i videreutviklingen for 
Limousinrasen.  Beklagelig i år er at flere 
gode okser måtte underkjennes i hovedsak 
grunnet dårlige klauver. Men det er Avls-
utvalget og Tyrs oppgave å fraråde at det 
avles videre på uønskede egenskaper.

Samhandlingen kommer til syne på andre 
områder. Semintallene for februar i år ble 
rekordhøye, og viser at Avlsutvalgets valg 
og anbefalinger av norsk og utenlandsk 
semin, treffer medlemmene hjemme. Med-
lemmene viser med all tydelighet at de ser 
økonomi i å bidra til å videreutvikle rasen.

Styret kommer også i år til å stille med telt 
og Limousin-effekter som klær, krus, pins 
mm. Dette er veldig stas å ha som Limo-
usinavler

Besøk hverandre!
Hittil i år har jeg besøkt flere av dere. Både 
limousin-oppdrettere, og andre som byg-
ger for kjøtt og melkeproduksjon. Og det er 
utrolig interessant å se masse gode løsnin-
ger som kommer frem.  Dette er den beste 
investeringen en kan gjøre.  Så dette an-
befaler jeg dere alle til å gjøre mye mer enn 
det blir gjort. Det er også veldig sosialt, og 
en blir bedre kjent med andre bønder og 
hvordan de gjør ting.  Og, - det er alltid mye 
å lære. Den dagen man er ferdig utlært, ja 
da er man ferdig.

Opprettholde kjøttprodusjonen
Under ledermøte med TYR og raselaga i 
Trondheim i fjor høst, gikk Nortura ut og sa 
at skal vi opprettholde kjøttproduksjonen i 
landet, så må vi øke med ca. 4.500 mordyr 
hvert år.  Dette er mye. Men med den om-
stillingsvilje og investeringslyst som er vist i 
løpet av vinteren, så tror jeg sannelig at vi 
kan klare det på god veg. Begrensingen er 
nok Innovasjon og deres midler, som skal 
hjelpe litt på for å få byggingen til å være 
økonomisk bærekraftig.  Samtidig så har vi 
noe som kalles «2024», altså året da alle 
kyr skal bort fra båsen.  Rettere sagt løs-
driftskravet. Skal vi satse, eller skal vi drive 
til siste nikk..

Dersom Staten gjennom Innovasjon stiller 
med mere midler, tror jeg at vi kan komme 
ganske langt i å produsere vårt eget storfe-
kjøtt fremover. Stå på fremover….

Med vennlig hilsen 

Torleif Susort
Syreleder

Våren og  
mulighetene 
ligger foran 
oss…

Leder

Av: Torleif SuSorT, 
STyreleder i NorSk limouSiN
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Limousin fra Kuraas 
I enkelt butikker i Rema 1000 er det dukket opp biffer og 
fileter av limousin. Leverandør er Narvik bedriften Kuraas. 
Limousin inngår i bedriftens utvalg av rasemerkede kjøttfe-
produkter. Markedsjef Kenneth Kuraas opplyser at Kuraas 
samarbeider med Horns Slakteri i Leknes for å gjøre noe 
ekstra ut av kjøttfeet de slakter. Narvikbedriften gjør det 
samme ut av Lofotlam som også leveres til Rema 1000.

Nå har riktignok Rema 1000 sagt opp avtalen om salg 
av kjøttfekjøttet. Og bedriften arbeider aktivt for å få gjort 
avtaler med noen av de andre kjedene – da uten skrivefeil 
på etiketten.
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Massivtrefjøs med en vri
Kathrine og Sivert Mauset i Sur-
nadal bygde i 2014 et nytt ligge-
båsfjøs til 53 limousinkyr. Her gir 
Sivert en presentasjon av fjøset og 
hvilke løsninger som er valgt. Etter 
halvannet år i drift er det også 
grunnlag for å si hva som fungerer 
og hva som kan forbedres.

    
Av: SiverT mAuSeT

Vi brukte over fem år på planlegging av 
fjøset, og en rekke vanlige og uvanlige 
løsninger ble vurdert og forkastet. Vi 
endte opp med et fjøs som på mange 
måter ligner på en god del andre ligge-
båsfjøs, men som også har noen egen-
komponerte løsninger. Vi rådførte oss 
med mange rådgivere, bygningsfolk og 
ikke minst andre og mer erfarne am-
mekuprodusenter før vi bygde, noe vi 
hadde stort utbytte av.

En kvinne/barn-klinikk
Fjøset er utformet som et trerekkers lig-
gebåsfjøs med ensidig fôrbrett. Planløs-
ninga er tilpasset et driftsopplegg med 
konsentrert høst- og vårkalving, det er 
en avdeling med 26 liggebåser nær-
mest fødebingene og kalvegjømmet, og 
en avdeling med 27 liggebåser tiltenkt 
den andre gruppa. Kyrne bytter avdeling 
før vårkalvinga starter. I motsatt ende av 
fjøset ligger en avdeling for påsettkviger 
med 20 liggebåser. Samlet kapasitet er 
med det ca. 50 mordyr. Okser til fram-

fôring, og øvrige kviger, har plass i et 
ombygd eldre fjøs.

Fjøset er ca. 50 meter langt og 17,5 
meter bredt. Fôrbrettet er 3,5 meter. 
Det er to ulike samlekve på utsiden av 
fjøset. Det ene er for lufting av kalver, 
den andre for behandlingssystem med 
behandlingsboks og lettgrinder, som for 
eksempel ved veiing.

Fransk innredning fra Østfold
I praksis alt av i-mek er levert av BB 
Agro fra Østfold. Vi hadde gode erfarin-
ger med både leverandør og innredning 
fra før, så vi valgte dette også til nybyg-
get. Innredninga er produsert av franske 
Agritubel. Det meste av bingeskiller er 
teleskopiske og festet med låsepinner. 
Dermed kan bingeskillene åpnes på 
begge sider og svinges begge veier. 
Den fleksibiliteten er mye verdt i det dag-
lige arbeidet. Når innredninga er fleksibel 
og justerbar kreves det også at en følger 
litt med på at alt holder seg på plass og 
at skruer sitter som de skal. Men det er 
en liten pris å betale hvis alternativet er 
innredning som er faststøpt og fastsvei-
set på alle bauger og kanter.

Fangfront 
– for en kjedeligere hverdag
Det er fangfront overalt. Litt flåsete sagt, 
vår holdning er at alle steder der det er 
tenkt at et dyr skal stikke ut hodet, der 
skal det være en fangfront. Det sparer 
mye blod, svette og tårer i løpet av året, 
selv om hverdagen ikke blir fullt så spen-
nende. Fangfront er ikke først og fremst 

en måte å handtere ville dyr på – der 
gjør slakteriet en bedre jobb. Fangfront 
gjør det derimot mye enklere å sortere ut 
enkeltdyr, gjøre omgrupperinger, holde 
nysgjerrige kutunger unna hvis det må 
gjøres arbeid inne i bingene, foreta 
drektighetsundersøkelser, inseminering, 
klippe, lusbehandle – alt tenkelig. Ikke 
minst når en kalv kommer til i løsdrifta 
er det veldig greit og trygt å fiksere de 
andre dyra slik at det bare er mor og kalv 
tilbake og situasjonen blir mer oversiktlig 
før dyra tas opp i fødebingen. Når dyra 
er påvent står de veldig rolig i fangfron-
ten. Vi lokker de alltid fram med kraftfôr, 
noe de er så påvent at de nå reiser seg 
fra liggebåsene og går fram i fronten når 
de ser og hører at vi setter fronten i sten-
geposisjon. De forbinder stenginga med 
kraftfôr. Men det er et vesentlig poeng at 
alle dyra i samme binge kan settes fast 
samtidig. Å ha noen løsgjengere redu-
serer betraktelig fordelen med fangfront 
og kan gi farlige situasjoner hvis et do-
minant dyr prøver å jage ut et svakere 
individ som står fast og ikke kommer 
seg unna.

Sikkerhetsfront
Vi har en miks av såkalte sikkerhets-
fronter og vanlige fangfronter. Sikker-
hetsfronten gjør det mulig å løse ut dyr 
som legger seg ned eller som får panikk. 
Dette er en dyrere og litt mer plasskre-
vende front, men bør absolutt velges til 
ungdyr som ikke er så vant med fang-
front. Særlig gjelder det for mindre dyr 
som blir sluppet inn i en binge hvor 
frontene er montert høyere for å passe 
større dyr.

Ensidig fôrbrett. Rundball 
kjøres rett og rives opp 
med minilaster. Lufteka-
naler kan skimtes i taket, 
luftinntak midlertidig tettet 
opp til høyre.
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Eteplassbredde pr dyr er 70 cm. Det er 
ikke en centimeter for mye. I kalvings-
avdelingen kan alle dyra ete samtidig. 
I sinkuavdelinga kan ca. tre fjerdedeler 
ete samtidig, men ved å svinge opp bin-
geskillet til fleksibingen får også alle her 
ete samtidig. Det muliggjør separat fôr-
ing av kraftfôr om ønskelig. Alle frontene 
er tiltet framover for mindre belastning 
på dyr og innredning.

Fleksibinge
Mellom de to kuavdelingene ligger det vi 
kaller en fleksibinge. Det er en avdeling 
uten liggebåsinnredning, som fungerer 
som kalvegjømme særlig tiltenkt kalvene 
fra høstpulja når de vokser til. Her kan 
de blant annet spise fra hovedfôrbrettet 
uten å bli forstyrra av de eldre dyra. Men 
bingen kan også fungere som ekstra fø-
debinge eller for å sortere ut dyr som 
for en kortere periode må skilles ut men 
som ikke behøver stå på egen binge. På 
langveggen i denne bingen er det satt 
inn dører slik at kalvene kan gå fritt inn 
og ut til et permanent samlekve eller luf-
tegarde. En god mulighet til å lære opp 
årets nykommere i el-gjerdets egenska-
per før beiteslipp.

Enkeltbinger og kalvegjømme
I den ene enden av fjøset er det lagt fire 
enkeltbinger. En av disse er primært 
tiltenkt avlsoksen med egen oksefront 
som snur mot hovedfôrbrettet, og to 
av bingene er primært føde- eller sju-
kebinger. Den siste bingen kan fungere 
som fødebinge, men har også egen kal-
vefangfront for fôring fra tverrgangen. I 
praksis kan det ved behov brukes fire 
fødebinger. Hvis ønskelig kan det etter 
avsluttet kalving åpnes opp slik at alle 
bingene kan fungere som kalvegjømme 
i tillegg til det permanente kalvegjømmet 
som ligger som en forlengelse av ligge-
båsrekka mot langveggen. 

Bingene er alle 3,6 meter djupe, og 
ingen er smalere enn 3 meter i bredden. 
Vi opplever at det er nok plass, men ville 
ikke hatt mindre eller smalere binger. 
Ved kalvingsvansker er det greit med ar-
beidsrom, i tillegg reduseres risikoen for 
at kua blir liggende og trykke kalven opp 
mot bingeskillet. Et annet moment som 
tilsier at fødebingene bør være romslige 
er når ku med kalv må settes dit når 
kalven har vokst til, f.eks. i forbindelse 
med behandling. Er bingen romslig, eller 
det er mulighet til å åpne opp mot na-
bobingen for kun kalven, kan det lages 
et enkelt, provisorisk kalvegjømme for 
separat fôring og stell av kalven.

I alle fødebingene er det fangfront og 
mulighet til å fiksere kua sidelengs. Dette 
letter arbeidet og øker sikkerheten. Også 
dyrlegene liker dette, dermed oppnås en 
dobbel effekt: Rolige og fornøyde dyrle-
ger gir roligere dyr. I bingene er det fast, 
flatt gulv med gummimatter. Ulempen er 
at det er nødvendig å skrape og strø to 
ganger om dagen for å holde bingene 
rene, det blir dermed mer jobb. Fordelen 
er at om en legger ned denne jobben blir 
det også et veldig renslig opplegg med 
lite smittepress. Det går heller ikke vekk 
hvileareal til skraperenner o.l., dyra ligger 
like godt i hele bingen.

Det permanente kalvegjømmet er dekket 
med gummimatter som blir manuelt skra-
pet og strødd. Her er det imidlertid fall mot 
skraperenna på 4 prosent, noe som letter 
renholdet. I tillegg til et lavt montert drik-
kekar er det også hengt opp høykrybbe 
og kraftfôrautomat i kalvegjømmet. Kal-
vene har derfor tilgang på fôr selv om alle 
fødebingene er i bruk og de ikke har ad-
gang til fôrbrettet i tverrgangen.

Vi har valgt bort ekstra areal til kalvene 
foran liggebåsene, og har i stedet sat-
set på romsligere kalvegjømmer. Dette 
ser ut til å fungere fint. Kalven får likevel 
plass ved siden av kua når den er liten, 
men stort sett foretrekker kalvene å ligge 
sammen i kalvegjømmet. Det gir også 
reinere liggebåser.

Konstruksjon av utsorterte terrassebord
Overbygget ble utviklet i samarbeid med 
Møre-Tre, mange ideer ble diskutert og 
forkastet før den endelige løsninga ble 
valgt. Kort sagt ønsket vi å kombinere 
egenskapene til fukt og lydregulering i 
et massivtrefjøs, med kostnadseffektivi-
teten til et stål- og sandwichbygg. Selv 
om vi ikke valgte samme løsning i taket 
selv ble vi også inspirert av løsningen 
med massivt taktro spikret sammen av 
utsortert plank som enkelte har valgt. 
Møre-Tre spikret sammen tredjesorte-
ring 28 mm bord i tre lag, hvor det mel-
lomste laget er krysslagt. Dette danner 
da en massivtreskive-element på 84 
mm som kommer til byggeplassen klar 
for montering. Hvert element er utlektet 

Gode fikseringsmuligheter i fødebingene letter arbeidet. Her er semintekniker Reidar Løset i 
ferd med å legge inn en dose med Eventyr av Dovre.

Den permanente delen av kalvegjømme 
ligger som en fortsettelse av liggebåsrekka 
som vender mot langveggen. Veggen er 
kledd med plastplater siden dette er eneste 
punkt i fjøset hvor dyra har direkte kontakt 
med veggen.

Kalvene kan fôres fra tverrgangen ved 
kalvegjømmet og fødebingene. Her er det 
imidlertid en slakteokse som er satt på 
«sykestua» etter en skade.
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og kledd utvendig med ferdig behandlet 
bordkledning. Montering av alle vegge-
lementer og takstoler tok nøyaktig fem 
arbeidsdager. Samme type elementer er 
benyttet i flere fjøs i ettertid, blant annet 
landbruksskolene på Val og Mære.

Materialbesparelsen sammenlignet med 
en typisk slipplaftkonstruksjon er over 
40 prosent. Det er også et poeng at en 
kan bygge et fullverdig bærende veg-
gelement av et materiale, i dette tilfellet 
terrassebord, som er regnet som tredje-
sortering til sitt opprinnelige formål.

Treet er ikke behandlet, og det er ikke 
dampsperre eller vindsperre i veggene. 
Poenget er at hele veggen skal «puste» 
og regulere fuktighet. Så langt har dette 
fungert helt utmerket. Selv ved store 
væromslag har inneklimaet vært tørt og 
fint uten kondensdannelse på vegger 
eller tak. Taket er kledd innvendig og 
isolert med 30-35 cm isolasjon. Bygnin-
gen blir derfor å regne som «temperert», 
en mellomløsning sammenlignet kaldføs 
eller fullisolert fjøs.

Naturlig ventilasjon, «canadian style»
Naturlig ventilasjon stod høyt på priori-
teringslisten. Godt inneklima med rikelig 
frisk luft var en hovedmålsetting. Ikke 
minst med tanke på at det er snakk om 
en temperert løsning var dette viktig. 
Åpne takstoler i kombinasjon med åpent 
møne var ikke ønskelig, og ferdige av-
trekkspiper var både kostbare og van-
skelig å få til passe i mellom takstoler som 
legges med cc 60 centimeter. Løsninga 
ble en rekke mindre luftekanaler sne-
kret sammen av trerammer kledd med 

asfaltpapp utvendig og glatt, behandlet 
himlingsplate innvendig. Disse kunne 
heises opp og festes mellom takstolene 
før himlingsplatene ble lagt. 17 kanaler 
ble montert av to mann på en dag.

Luftinntaket langs rafta bygger på samme 
prinsipp som inntak med vindbremse-
duk. Forskjellen er at vi valgte perforert 
aluminiumsplate i stedet for duk. Begrun-
nelsen er noe større lysinnslipp, lengre 
varighet og lettere å vaske rene for støv. 
Innenfra fjøset vises nesten ikke disse 
platene, perforeringen gjør at en får fritt 
utsyn. Om vinteren må vi tette inntaket 
for å unngå for stort varmetap. Så langt 
blir dette gjort med isoporplater som var 
til overs etter bygginga. Men dette er 
ingen fullgod løsning på sikt, løsningen er 
gardiner som kan heves og senkes etter 
behov.

Gjødselhandtering og skraperenner
Gangarealene er fast betonggulv med 
fall mot midten. Etter vår oppfatning 
forsvarer ikke ammekua dyrere gulvløs-
ninger enn dette, og når det finnes en 
rekke eksempler på at fast gulv fungere 
fint til melkeku bør det også fungere til 
ammeku. Men skrapene bør gå ofte for 
å holde gulvet tørt. I kalvingssesongen 
kjøres skrapene manuelt, men utenom 
sesong kjører automatikken skrapene 
6-8 ganger i døgnet. Fast gulv fungerer 
fint også til små kalveklauver. Men når 
gulvet etter hvert slites og blir glattere er 
det ønske om å legge på gummimatter. 
Det er bedre ikke bare for yre og hop-
pende kalver men også for oksen om 
den skal bedekke inne. Skraperenna 

mellom dobbeltrekka og fronten er fire 
meter. En halv meter av dette er en 12 
cm høy klauvpall. Denne pallen bør være 
så djup og lav som mulig for å gi kyrne 
best mulig etestilling. Vi har ikke proble-
mer med at skrapa skyver møkk opp på 
klauvpallen selv om den er såpass lav. 
Vi har satset på kjettingtrekk og dette 
har fungert svært bra, med unntak av en 
ødelagt føler som gjorde at automatik-
ken svikta og trekket måtte kjøres ma-
nuelt i påvente av ny føler.

Møkka skyves ut i en tverrenne på 60 x 
60 cm i enden av fjøset, hvor en gjød-
seltrykker sørger for videre transport ut 
til en utvendig rundkum. Vi har blandede 
følelser til systemet med gjødseltrykker. 
Fordelen er lite betongarbeid sammen-
lignet med en pumpekum, god hand-
tering av fast ammekumøkk, og enkle 
komponenter. Omtrent alt av leamikk er 
hyllevare, og et lokalt mekanisk verksted 
kan fikse det meste om (når) noe ryker. 
Ulempen er hvis noe ryker og renna er 
full med stinn ammekumøkk. Det tar 
heller ikke lang tid å fylle opp renna, i 
motsetning til en pumpekum hvor du 
gjerne bare kan heise opp ei ødelagt 
pumpe og har noen dager på deg til 
å få fikset den. Vi har også sørget for 
å øke spenningsnivået ved at utløpet i 
kummen ligger lavere enn øverste nivå, 
dermed er vi prisgitt at tilbakeslagsven-
tilen fungere. En pris vi måtte betale for 
en ellers fin og flat tomt uten mulighet til 
fall mot kummen.

Fôring og strøing
Fôringa er i sin helhet basert på rund-
ball, både vanlig eng, grønnfôr, helgrøde 

Fleksibingen kan åpnes opp helt til bakveggen og dør videre ut. Fjorårskvigene på bildet er utsortert for videre transport over i egen kvigebinge.
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og ammoniakkhalm. Rundballene kjøres 
inn med traktor og rives opp og fordeles 
med minilaster. Det fungerer veldig greit 
og er svært driftssikkert. Mengden fôr 
som kjøres inn avhenger av kvaliteten på 
fôret og været ute, det blir en vurdering 
av hvor lenge fôret vil holde seg friskt. 
Vi prøver å fordele fôret slik at fôrkva-
liteten er tilpasset den enkelte gruppa 
best mulig. Drektige kyr får typisk noen 
halmballer ispedd noen grasballer, mens 
kyr med kalv og ungdyr får grasball. Vi 
har laget plass til å lagre all rundball ved 
fjøset, for å unngå rundballhenting gjen-
nom hele vinteren.

Vi gir stadig mindre kraftfôr, voksne kyr 
får nesten ingenting unntatt hvis de står 
på rein halmfôring eller nettopp har kal-
vet. Ungdyr og kalver får kraftfôr, enten 
i kalvegjømme eller på fôrbrettet. Vi får 
kraftfôret levert i bulk, men tildeler det 
manuelt. Kraftfôrautomater er aktuelt, 
men da helst om det dukker opp noen 
«pent brukte». Vi har nettopp startet 
med å gi alle ungdyr og voksne dyr 
bolus for å sikre god nok tilgang på sær-
lig selen og E-vitamin når kraftfôrandelen 
er så lav. For oss fungerer dette bedre 
enn å gi mineralblanding eller sette fram 
mineralbøtter.

Vi er så heldig å bo i overkommelig trak-
toravstand fra et sagbruk som leverer 
tørr sagmar (sagflis). Vi henter strø med 
henger og tømmer det rett i et strøla-
ger som ligger ved fjøset. Derfra henter 
vi strøet med egen spreder montert på 
minilasteren og strør med denne fra den 
bakerste skraperenna. Vi strør ca. hver 
fjortende dag, men kjører da ut rikelig 

med strø som blir liggende midt på dob-
beltrekka og mot langveggen. Denne 
operasjonen tar omtrent en time, inklu-
dert påkobling av spreder og flytting av 
dyr. Vi drar ut strø i liggebåsene når vi 
går med møkkaskrapa, i tillegg til at dyra 
selv drar ut strø når de flytter på seg.

Utvidelse eller endret produksjon
Tomt og bygningsutforming åpner for 
at fjøset kan utvides i lengderetning i 
40 m til. Da kan det installeres skraper 
som skraper mot eksisterende trykker-
renne. Det er også mulig å tenke seg et 
påbygg i vinkel til f.eks. melkerobot eller 
ungdyrbinger. Planløsninga gir mulighet 
for med enkle midler å gjøre om til mel-
keproduksjon, det største kostnaden vil 
være knytta til melkerobot og gulvløs-
ning rundt denne. Det er også mulig å 
sette opp et ungdyrfjøs parallelt med 
dagens fjøs uten å utvide uteareal eller 
adkomst

Hva skulle vært annerledes?
I det store og hele har fjøset svart til for-
ventningene. Ikke fordi vi tror at dette er 
det perfekte ammekufjøset, men fordi vi 
allerede på planleggingsstadiet innså at 
å bygge fjøs handler om kompromisser 
og prioritering. Noen detaljer skulle like-
vel vært løst annerledes: 

• Alle fangfronter skulle vært av type 
 sikkerhetsfangfront. 

• Det skulle vært lagt opp til bedre  
 spylemuligheter når vi går fra løsdrifta 
 og inn på «tørt land», her er det 
 imidlertid mulighet til å gjøre grep for å 

 bedre situasjonen.
• Vi tok et bevisst valg om å ikke sette 
 av mye areal til kontor og vaskerom.  
 Men to-tre kvadratmeter ekstra hadde 
 gjort seg.

• Skrapene skulle hatt større parkerings- 
 plass og løsningen der skrapene  
 vender ved fødebingene ble ikke helt  
 god. Men det fungerer helt greit.

• Det bør settes inn gardiner i luftinn- 
 taket for å utnytte mulighetene i venti- 
 lasjonen, slik at vi slipper å skalke  
 lukene helt hele vinteren.

• Det kunne gjerne vært en dør i direkte  
 forlengelse av fødebingene for lettere  
 ta ut dyr i forbindelse med for eksem- 
 pel nødslakt. 

• Røret fra gjødseltrykkeren bør gå over  
 kanten på kummen. Det vil kreve noen  
 tiltak for å unngå frysing, men reduse- 
 rer risikoen for at møkk renner tilbake  
 fra kummen.

• Gummimatter legges inn når gulvet blir  
 slitt.

• Automatisert tildeling av kraftfôr på  
 individnivå – men ikke til enhver pris.

• Aktivitetsmåler og fjøskamera er  
 innkjøpt og skal monteres.

• Fjøset er selvsagt for lite… Med flere  
 plasser kunne kviger som ikke egner  
 seg for videre avl fått produsere en kalv  
 før de blir slaktet som ung ku.

Ved enden av hver skraperenne er det satt inn en port og en rampe som kan senkes for innkjøring med minilaster eller for dyr inn og ut av 
fjøset. Rampa er laget av dørkplate/tåreplate og gir godt feste for dyra.
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Informasjonen er hentet fra offi-
sielle franske avlsverdier. Google 
adressen: Consulter les index of-
ficiels des taureaux. Indeksene er 
oppdatert pr 20.02.2016.  

    
Av: BjørN AASeN, AvlSuTvAlgeT

I tillegg er det nytt av året at det tallfes-
tes temperament indeks i IBOVAL. De 
beste og de dårligste 20 okser er derfor 
opplistet.

1. Avvenningsindeks Direkte, 
IBOVAL-ISEVR.  
Avlsverdier fra franske gårder, som 
kan sammenlignes med norsk storfe-
kjøttkontroll. Avvenningsindeksen er 
nærmere beskrevet som direkte effekt 
ved avvenning av kalv. Fransk indeks 
beskrevet som ISEVR. Består bla. av 
summen av delindeksene fra tilvekst, 
muskel, skjelett, beintykkelse. Det er 4 
okser som ligger på 133 i indeks. Vitelo, 
Branceille og Objat har ligget i toppen 
over tid. Ny av året er Dieunordic, også 
på 133 i indeks. 

Videre følger Cameos, Usted og Correze 
på 131 poeng, alle kjente okser i Norge.

Toppliste Franske 
Limousin okser

Rangering Navn Fransk Nummer Eier Fødselår ISEVR

1 DIEUNORDIC FR2219275014 France Limousin Testage 2008 133

2 BRANCEILLE FR1932592744 France Limousin Testage 2006 133

3 OBJAT FR1930299413 France Limousin Testage 1998 133

4 VITELO FR1932055915 France Limousin Testage 2004 133

5 CAMEOS FR2424507604 France Limousin Testage 2007 131

6 USTED FR1931733301 France Limousin Testage 2003 131

7 CORREZE FR1932749881 France Limousin Testage 2007 131

8 CHAUMEIL FR1932967173 France Limousin Testage 2007 127

9 GSTAAD FR1212012807 France Limousin Testage 2011 127

10 PLACIDE FR1930318234 France Limousin Testage 1999 126

11 USKUDAR FR1931412178 France Limousin Testage 2003 126

12 ENGY FR0910905974 Génétique Limousin Charente 2009 123

13 AZURRI FR1932014117 France Limousin Testage 2005 122

14 TEHIX FR1202088259 France Limousin Testage 2002 122

15 ABOT MN FR7272350111 France Limousin Testage 2005 122

16 PAX FR1930369163 France Limousin Testage 1999 121

17 ISAMBERT FR1993003035 France Limousin Testage 1993 121

18 TIGRIS DE1402624243 KBS GENETIC 2005 121

19 BONSOIR FR1932399682 France Limousin Testage 2006 120

20 FLUCTUAT FR8710311005 France Limousin Testage 2010 120

Vitelo. Objat.

Dieunordic.

Branceille.
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2. Avvenningsindeks Direkte og 
Maternal, IBOVAL-IVMAT. 
Avlsverdier  fra franske gårder, som kan 
sammenlignes med norsk storfekjøtt-
kontroll. Avvenningsindeksen er nær-
mere beskrevet som direkte og maternal 
effekt ved avvenning av kalv. Fransk in-
deks beskrevet som IVMAT. Består av 
delindeksene fra ISEVR og i tillegg av 
melkeevne,  avvenningsvekter kalver og  
kalvingsevne.

Usted ligger på topp i år som i fjor. Den 
har gått opp til 135 i indeks. Videre følger 
Abot Mn på 128 poeng, Champion 124, 
Usse 123 og Ulys Mn på 122 poeng.

Rangering Navn Fransk nummer Eier Fødselsår IVMAT

1 USTED FR1931733301 France Limousin Testage 2003 135

2 ABOT MN FR7272350111 France Limousin Testage 2005 128

3 CHAMPION FR1932816932 GENES DIFFUSION 2007 124

4 USSE FR2303293868 France Limousin Testage 2003 123

5 ULYS MN FR1524489896 France Limousin Testage 2003 122

6 ULTRABO MN FR3615044712 France Limousin Testage 2003 121

7 ROBUSTE MN FR1930159384 France Limousin Testage 1999 121

8 PAX FR1930369163 France Limousin Testage 1999 121

9 LOUXOR FR1995010819 France Limousin Testage 1995 121

10 STUPA FR1202099563 France Limousin Testage 2001 121

11 BAVARDAGE FR2257773618 France Limousin Testage 2006 121

12 ISAMBERT FR1993003035 France Limousin Testage 1993 119

13 PLACIDE FR1930318234 France Limousin Testage 1999 119

14 BACCHANAL FR1932627054 France Limousin Testage 2006 119

15 VALERIAN FR4145044764 France Limousin Testage 2004 118

16 URVILLE FR1931859212 France Limousin Testage 2003 118

17 ANECDOTE FR5644682194 France Limousin Testage 2005 118

18 AZURRI FR1932014117 France Limousin Testage 2005 118

19 VERMEIL FR1627496951 KBS GENETIC 2004 118

20 MIMOSA FR1996014871 Ass. Maine Bretagne Develop 1996 117

Abot M. Usted.





  
 
  FATLAND

  
 

 




10 LimousinNytt  1|2016

3. Samlet morsindeks (maternal), 
fra morteststasjonen Moussours. 
Fransk indeks beskrevet som IQMqms.
Her testes døtrene av oksene for mange 
egenskaper og kvaliteter, som eksteriør, 
vekstevne, fertilitet, lynne, kalvingsevne, 
melkeevne, vekstevne/muskel/eksteriør 
på kalver mm.

Toppoksen nå heter Esa med 116 i in-
deks, videre følger Cameos 114, Day 
113, gode gamle Highlander 113, og 
Bavardage 112 poeng. 

Årets importerte moregenskapsokse fra 
Frankrike i raselagsregi heter Edakkya. 

Han gjør det også godt på 9. plass med 
108 poeng. Edakkya ble foretrukket 
som import okse til Norge, fremfor Esa. 
Fordi Edakkya står mye bedre til det nor-
ske avlsmålet. Esa er en flott okse, men 

89 i fransk fødselsindeks er negativt, 
videre har han grov beinbygning. Hans 
døtre har veldig stor tilvekst, og blir store 
og kraftige, samt at de har 2 minus på 
bakbein.

Rangering Navn Fransk nummer Eier Fødselsår IQMqms 

1 ESA FR4940351045 France Limousin Testage 2009 116

2 CAMEOS FR2424507604 France Limousin Testage 2007 114

3 DAY FR1932945444 France Limousin Testage 2008 113

4 HIGHLANDER FR1692111209 France Limousin Testage 1992 113

5 BAVARDAGE FR2257773618 France Limousin Testage 2006 112

6 VIVA VOCE FR8753490638 France Limousin Testage 2004 111

7 REMIX FR1717626948 France Limousin Testage 2000 110

8 MAS DU CLO FR2396032213 France Limousin Testage 1996 110

9 EDAKKYA FR2350854301 France Limousin Testage 2009 108

10 AZURRI FR1932014117 France Limousin Testage 2005 108

11 URVILLE FR1931859212 France Limousin Testage 2003 108

12 DAHAIR FR1932992030 France Limousin Testage 2008 108

13 ARMORIC FR2219279723 France Limousin Testage 2005 107

14 MOZART FR1996019196 France Limousin Testage 1996 107

15 RETIAIRE FR1931028902 France Limousin Testage 2000 106

16 NEOPHIN FR1298181846 France Limousin Testage 1997 105

17 BUSHIDO FR1207086041 France Limousin Testage 2006 105

18 PATOCLE FR1200097968 France Limousin Testage 1999 105

19 HAUTECLAIR FR1992014267 France Limousin Testage 1992 105

20 NADRAC FR8797013786 France Limousin Testage 1997 105

Esa.

Ionesco.

Cameos.

Temperaments indekser.
Nytt av året er offisielle indekser på tem-
perament i IBOVAL. De beste og de dår-
ligste 20 okser er derfor opplistet. Det 
understrekes, at ikke alle okser har in-
dekser på temperament. Videre har flere 
av oksene med indekser, forholdsvis lav 
sikkerhet på indeksene. 

Ved testing av døtre på Moussours, så 
har enkelte døtre-grupper gått ut pga 
dårlig temperament/lynne. Meg bekjent, 
så har ikke disse oksene blitt offentlig-
gjort. 

Det har over mange år vært en del syn-
sing på lynne og temperament på enkelte 
linjer innenfor Limousin. Det er derfor bra, 
at det blir gitt ut temperament indekser, 
slik at dette også blir med i vurderingen 
på hvilke semin okser vi skal satse på. 

Topp oksen er en meget gammel og 
aktet okse fra 1993 med navn Ionesco. 
Han er en del brukt i Norge og har so-
lide norske indekser. Han er viden kjent 
for å overføre sitt gode temperament til 
sine kalver. Dette dokumenteres nå med 
indeks 117. De neste på listen er kolla 
oksen Tigris (far til seminoksen Integrè av 

Hvam)  med solide 115 og Azurri som ble 
importert i 2012 med indeks 114.

I andre enden av skalaen har vi kjente 
okser som Suc Au May med 79, Usted 
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De beste 20 med indeks over 100

Rangering Navn Fransk nr Eier Fødselsår
Temperament 
indeks høyeste

1 IONESCO FR3693000206 France Limousin Testage 1993 117

2 TIGRIS DE1402624243 KBS GENETIC 2005 115

3 AZURRI FR1932014117 France Limousin Testage 2005 114

4 BANDIT2 MN FR1932639550 France Limousin Testage 2006 113

5 HARRY FR4955967995 Génétique Limousin Charente 2012 112

6 NEOPHIN FR1298181846 France Limousin Testage 1997 112

7 OZEUS FR1519127770 France Limousin Testage 1998 111

8 APACHE MN FR8761410478 France Limousin Testage 2005 111

9 SAFARA FR1202093398 France Limousin Testage 2001 110

10 STAR MN FR2302612261 France Limousin Testage 2001 109

11 EDDA PO FR4809025644 France Limousin Testage 2009 109

12 CLOVIS FR2308914479 KBS GENETIC 2007 108

13 DERRUCSPO FR4241473743 France Limousin Testage 2008 108

14 GSTAAD FR1212012807 France Limousin Testage 2011 108

15 CYAN PO FR3330065435 France Limousin Testage 2007 107

16 CACAO FR2307406887 KBS GENETIC 2007 107

17 LOUXOR FR1995010819 France Limousin Testage 1995 107

18 ANECDOTE FR5644682194 France Limousin Testage 2005 106

19 UBU FR2303327488 UALC 2003 106

20 MICMAC MN FR8796005024 France Limousin Testage 1996 106

De dårligste 20 med indeks under 100

Rangering Navn Fransk nr Eier Fødselsår
Temperament 
indeks laveste

1 SUC AU MAY FR1931361363 France Limousin Testage 2001 79

2 USTED FR1931733301 France Limousin Testage 2003 81

3 REMIX FR1717626948 France Limousin Testage 2000 83

4 EUPHRATE FR1933413375 France Limousin Testage 2009 85

5 BACCHANAL FR1932627054 France Limousin Testage 2006 86

6 VETIVER MN FR2304902134 France Limousin Testage 2004 86

7 MESCAL FR1996018272 France Limousin Testage 1996 87

8 VERTIGE FR1932087952 GENES DIFFUSION 2004 87

9 GUERET PO FR1212008733 France Limousin Testage 2011 89

10 BONUS MN FR8753841547 France Limousin Testage 2006 89

11 RHUM MN FR3566421939 France Limousin Testage 2000 90

12 UNIQUE FR1931432417 GENES DIFFUSION 2003 90

13 DIAMANT PP FR1932978570 GENES DIFFUSION 2008 91

14 EXOCET P FR1530148187 GENES DIFFUSION 2009 91

15 FALLA FR1934051664 France Limousin Testage 2010 91

16 RUBIS MN FR3615110078 France Limousin Testage 2000 91

17 CIAO PO FR2424507611 France Limousin Testage 2007 92

18 UNIVERS MN FR1931732509 France Limousin Testage 2003 92

19 BUSHIDO FR1207086041 France Limousin Testage 2006 92

20 UT-MAJEUR FR3330031986 France Limousin Testage 2003 93
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Rett før jul sluttet Sivert Mauset 
i fast stilling utenom bruket for 
å vie all tid på hovedinteressen 
storfekjøttproduksjon, både i egen 
regi og som rådgiver for andre.

 - Interessen for ammeku er økende, og 
vi ser at stadig flere nå satser på am-
mekudrift i litt større omfang, sier Sivert 
Mauset. Dermed øker også behovet for 
å ha noen å rådføre seg med. Derfor 
har han etablert sin egen selvstendige 
rådgivingsvirksomhet «Rådsdrengen» 
som retter seg spesielt mot storfekjøtt-
produksjon, enten det er ammeku eller 
framfôring av okser.

Mauset er utdannet sivilagronom, og 
har 15 års yrkeserfaring innenfor land-

bruk, eiendom og økonomi. Før han ble 
selvstendig på heltid jobbet han fem år 
som økonomisk rådgiver i Norsk land-
bruksrådgiving. – Det finnes mange 
flinke rådgivere rundt omkring. Men 
jeg mener bestemt at det er en fordel å 
være bonde selv skal man rådgi andre. 
Det er noe annet å kjenne problemstillin-
gene på kroppen, sier Mauset.

Han tilbyr strategisk og økonomisk råd-
giving, blant annet i forbindelse med 
utbygginger og søknader til bank og 
Innovasjon Norge. En annen rolle er 
som sparringspartner i diskusjoner rundt 
driftsopplegg og muligheter for driftsfor-
bedringer. Et tilbud som har blitt popu-
lært de siste årene er en gjennomgang 
og tredjepartsvurdering av planløsnin-
ger bonden har fått utarbeidet. – Jeg er 
ikke ingeniør, og konkurrerer ikke med 

bygningsplanleggere i så måte. Men det 
viser seg ofte å være nyttig for bonden 
å få en uavhengig vurdering, for å sikre 
god logistikk og funksjonelle løsninger, 
av noen som har erfaring selv og ser det 
i fra en litt annen vinkel, sier Mauset.

– Utgangspunktet mitt er at bonden 
kjenner seg selv og bruket best. Min 
oppgave er ikke å tre fasitsvar ned over 
hodet på bonden, men være en disku-
sjonspartner og veileder. Jeg har også 
et stort nettverk blant andre rådgivere 
og rådgivingsorganisasjoner slik at vi 
kan trekke inn annen kompetanse hvis 
det er behov og bonden ønsker det.

Sivert Mauset har base i Surnadal på 
Nordmøre men tar oppdrag i hele lan-
det. Interesserte kan ta kontakt på tele-
fon eller e-post sivert@raadsdrengen.no.

Rådgir ammekuprodusenter

81, Remix 83 og Euphrate med indeks 
85. Alle disse oksene er brukt i Norge, 
så vi får følge spesielt med på lynne på 
avkommene etter disse oksene og flere 
av oksene som står nederst på listen. 

Oppsummering.
Det er ikke alle okser som er testet for 
alle avlsverdier.  Det er for eksempel en-
kelte okser som kun er testet for ISEVR, 
men ennå ikke har fått testet melkeevne 
og kalvingsevne og derfor ennå ikke har 
IVMAT indeks. Dette gjelder for eksem-
pel topp okser som Cameos, Day og 
Edakkya. Det ryktes fra Frankrike at Ca-
meos ligger lovende til for en god IVMAT 
indeks, men sikkerheten er for lav til at 
den er offisiell ennå.

Det er også enkelte okser som ikke er 
testet på morteststasjonen Moussours. 
Dette gjelder for eksempel toppoksen 
Usted, som er på topp på IVMAT og nr 5 
på ISEVR. Dette er fordi Usted i utgangs-
punktet ble vurdert som en okse spesia-
lisert til kalvekjøtt produksjon, i Frankrike 
beskrevet som Veaux de Boucherie kva-
lifisert okse. Nå viser det seg at Usted i 
tillegg har melk i døtre, men har en dår-
lig kalvingsevne, noe som kan skyldes 
liten skjelett ramme på avkom. Det må 
legges til at Usted scorer dårlig på tem-
perament, se tabell over de 20 dårligste 
okser, der han fremgår med dårlige 81 
på temperament indeks.

Usted er likevel nr. 1 på IVMAT listen 
som også inneholder maternale del in-
dekser. Det samme gjelder toppoksen 
Abot MN, som ligger som nr 2 på IVMAT 
listen. Han har heller ikke blitt testet på 
Moussours.

Alle oksene inne blant topp 20 listene 
på ISEVR, IVMAT og IQMqms, er Full 
French okser, med unntak for Tigris som 
har slått seg inn på ISEVR listen med en 
18 plass og 121 i indeks. Tigris scorer 
for øvrig veldig godt på temperamentsin-
deks med 2. plass og hele 115 i indeks. 
Andre  kollete Limousiner som har gode 
avlsverdier i Frankrike er tyske Mateo og 
Mateo sønnen Gueret PO som ligger på 
ISEVR indekser på 116 og 117. Videre 
lettkalveren Cyan Po med ISEVR 116 
og IVMAT 111. Andre kolla okser som 
kan nevnes er Clovis, som er en Ryde 
Uranos sønn med ISEVR 104 og tyske 
Hinz med ISEVR indeks på 100.  Kollet 
Limousin har en vei å gå, men vil nok på-
virke avlen også i Frankrike, i større grad 
fremover.

Fransk påvirkning i Norsk 
Limousin avl
Norsk Limousin har over mange år im-
portert mye god genetikk fra Limou-
sinens hjemland Frankrike. I dag kan 
nevnes at vi har flere gode norske Elite-
okser,  med gener fra de franske toppok-
sene. Disse er Gino av Kittelsrud med 
Vetivier Mn som far. Gubben av Hvam 

med Duvalier som mormorsfar. Eventyr 
av Dovre med Remix som far. Farmann 
av Dovre med Louxor som morfar og 
Neophin som farfar. Fabian av Gorseth 
med Ley som morfar.

Årets 5 ungokser har kjente gener fra 
Anecdote, Bavardage, Armoric, Urville 
og Mateo. Vi har sønner etter bla. Chau-
meil og Cameos på årets test på Staur. 
Av okser som er ferdig testet, må spesi-
elt nevnes Usse-sønnen Kompis av Slet-
ten som har 1.918 gram tilvekst. Videre 
Suc Au May sønnen Kyrre av Veiseteigen 
som har satt ny norsk rekord på rygg-
muskel med 9,75 cm, mens Kaptein av 
Viersdalen toppet dette med ryggmus-
kel på 9,80 cm. Når dette skrives er ikke 
testen ferdig. Vi venter i spenning å se 
ferdige test resultater på Staur. I neste 
test årgang på Staur, ønsker vi bla søn-
ner inn til test av Day, Gunadark Po, 
Fernando av Wandsvik og Farmann av 
Dovre. Disse kalvene fødes i disse dager.

Årets semin import inneholder spen-
nende okser som Edakkya og Favars. 

Til slutt og ikke minst, er det tidligere 
brukt og brukes i dag, mye av denne 
franske topp seminen ute i norske Limo-
usin besetninger. Det er også brukt mye 
topp embryo genetikk over flere år. Til 
sammen er dette, et solid bidrag til avls-
messig fremgang for Norsk Limousin.
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Avlsutvalget har satt opp hvilke 
seminokser som vil bli prioritert 
ved uttak av kandidater til Staur 
for sesongen 2016/2017: 

1.prioritet
Norske: 
• Farman av Dovre. Lett kalver FF 
• Fernado av Wandsvik. Lett kalver FF

Utenlandske:
• Day. Moregenskaper FF 
• Gundark Po. Lett kalver, 
 moregenskaper Kollet 
  

2. prioritert
Norske: 
• Fabian av Gorseth, kollet 
• EvenTyr av Dovre

Utenlandske: 
• Ludwig PP. Homozygot kollet, 
 ungokse 
• CN Rex PP. Homozygot kollet.
 ungokse   
• Greensons Howlett, homozygot 
 kollet ungokse 
• Canadiske Posthaven Zanzibar.  
 Homozygot kollet, ung okse 
• Damona FF 
• Dieunordic FF 
• Østergård Flamme FF 
 

Prioriterte fedre til Staur 2017/18
Avlsutvalget har satt opp hvilke okser de 
ønsker skal prioriteres ved uttak av kan-
didater til Staur i 2017-2018:

1.Prioritet.
• 72120 Gino av Kittelsrud FF
• 72179 Jovial PP av Utegårdstrøen
• 72183 Ibiza PP

• 72133 Engkjær Get IT FF
• 72181 Edakkya FF
• 72169 Favars FF

2. Prioritet
• 72093 Fabian av Gorseth
• 72091 Farmann av Dovre  
• 72072 EvenTyr av Dovre 

Disse kan være aktuelle dersom det ikke 
er tatt ut sønner i semin etter disse ok-
sene tidligere.

• 72187 Jost Pp
• 72188 Frisson Pp
• 72182 Fenrir FF
• 72184 Rembold PP

Andre int. innenlandske eller utenland-
ske semin okser med gode avlsverdier 
og interessant genetikk.

Under årsmøtet i Norsk Limou-
sin foretok Kristian Heggelund 
en interessant oppsummering 
av utvikling av avlen på limousin 
her i landet. Tar med noen av de 
sentrale punktene med innkomne 
kommentarer.

• Hva har blitt bedre: 
Lynne, fôrutnyttelse og slakteklasse
Men først og fremst har organiseringen 
av avlsarbeidet blitt noe bedre. Det har 
ført til avlsmessig utvikling for limousin.

• Hva har stått stille eller hatt lite 
utvikling: 
Moregenskaper?? Tilvekst?? Bein!!
Fettklasse, særlig i den kolla avlen

Limousinavlen har for lite vektregistre-
ringer til å ha noen målbar framgang for 
visse egenskaper. Men kan ha hatt fram-
gang ved hjelp av importerte gener.

Kalvingsegenskaper
Noen framgang? Større klarhet i hvilke 
linjer som fungerer kalvingsmessig.

Visse norske linjer går igjen i lettkalver-
genetikken. Franske produksjonslinjer 
og moregenskapslinjer, vanskelig for å 
gå videre i norsk semin. Hvorfor??

Moregenskaper/tilvekst
Helt avhengig av veiinger på 200 dager/
avvenning og årsvekt. 

Her har limousin den største utfordrin-
gen av de fem rasene med nasjonal avl. 

Positive utvikling av vekter for Staurok-
sene. Viktig å få registrert døtrenes fød-
selsevne

Annet til overvåking
Størrelsen på bein; finlemmet limousin
Definere størrelsen på limousin.

Rekordmange aktive avlsbesetninger 
for rasen i år! 10 AA-besetninger i år.  
6 besetninger 2015. Ser vi begynnelsen 
på en bedring av vektregistreringer?

Prioriterte fedre til 
Staurkandidatene

Avlsmessig utvikling 
for limousin
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Det gleder oss at antall aktive avlsbeset-
ninger har økt fra 50 i 2015 til 63 i 2016! 
Skriver Tyr på sine hjemmesider. Alle 
seks raser som har aktive avlsbesetnin-
ger fra før har faktisk økt sitt antall! Sånn 
tallene ser ut nå så har det gått ut to og 
vi har fått 15 nye. TYR har mål om å nå 
100 Aktive Avlsbesetninger i 2017. Vi ser 
et tjuetalls besetninger er svært nær å 
oppfylle kravene for å bli AA. Disse vil vi 
kontakte i løpet av sommeren for å se på 
hvilke grep som kan gjøres for å oppfylle 
kravene. Årets Aktive avlsbesetninger vil 
få tilsendt informasjon og noe materiell i 
løpet av vinteren.

Som AA har du flere fordeler, blant 
annet tilbakebetaling av stambokavgift 

på hunndyr, redusert testavgift på Staur 
og gratis kåring. Til gjengjeld plikter du 
å bidra i avlsarbeidet ved veiing, semin-
bruk etc. Det er viktig å huske på at alle 
AA er pliktige å melde på kandidater til 
Staur. Mener du at du oppfyller kravene 
til AA, men ikke er nevnt på lista så ta 
kontakt med administrasjonen i Tyr! 

Disse limousinavlerne ar godkjente 
AA-besetninger: Karl G. Lofthus, Bjørn 
Aasen, Leif Hartveit, Torleif Susort, Aud 
og Marin Sandnes, Ingebrigt Vigenstad, 
Hege og Johnny Olden, Lars T.S. Kapel-
rud, Kristian Hovde og Odd Wandsvik.

Viser til diskusjon blant Norsk Limousins medlemmer 
om gjennomføring av avlsarbeidet på kjøttfe i Norge 
og gir slik tilbakemelding.

TYR som organisasjon er tildelt det nasjonale ansvaret for avl-
sarbeidet for kjøttfe i Norge. TYR er også tildelt det nasjonale 
ansvaret for stambokføring av kjøttfe.

Følgende raser er i dag omfattet av det nasjonale avlsprogram-
met der fenotypetesten på Staur er ett av kriteriene i det na-
sjonale avlsarbeidet:

Limousin, Charolais, Hereford, Angus og Simmental.

Avlsarbeidet for disse rasene er regulert i styrende dokumenter 
slik:
• Årsmøtet i Tyr vedtar følgende mål og planer:
• TYRs avlsmål for kjøttfe 
• TYRs overordna avlsplan
• Avlstiltak i det organiserte avlsarbeidet 
• Kriterier for nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe
• Rolle og ansvarsfordelingen ved gjennomføring 
 av TYRs avlsplan

Det enkelte raselag årsmøte vedtar: 
• Rasespesifikk avlsplan.
• Godkjennes av Tyr.

Styret i Tyr vedtar:
• Regelverk for Fenotypetesten 

• Ressursgruppe for uttak av okser til fenotyptesten.

«TYRs avlsmål for kjøttfe» ble vedtatt av årsmøte 2014, og 
resterende punktene ovenfor ble vedtatt første gang av styret 
den 17.12.2013, og senere revidert hvert år.

TYR som organisasjon og dens ansatte er helt nøytrale i gjen-
nomføringen av avlsarbeidet. Arbeidet gjennomføres i tråd 
med de styrende dokumentene som er vedtatt av årsmøte, 
styre og avlsråd.

TYR tar dette med habilitet på største alvor, og ble og behand-
let som sak i styret i sak 91a -2014. 
Notat knyttet til habilitet er sendt raselagene datert 23.12.2014

TYR som organisasjon som er tildelt det nasjonale ansvaret 
for kjøttfe i Norge, må be om at påstander knyttet til habilitet i 
gjennomføring av avlsarbeidet på kjøttfe gis skriftlig fra de som 
kommer med slike påstander. Når slik skriftlig tilbakemelding 
mottas vil dette bli fremmet som sak i styret til TYR.

Med vennlig hilsen 
For TYR: 

 
Oddbjørn Flataker 
Daglig leder 

Aktive Avlsbesetninger 2016

Gjennomføring av norsk 
avlsarbeid på kjøttfe

Ytterøyningen Odd Wandsvik er en av de 
ti limousinavlerne som er godkjent AA-
bestening.
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

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

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

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

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

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no

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

Det er viktig å starte i riktig ende!

Ta en prat med oss om dine planer!

!edne gitkir 
i tratS

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

spesialisert innredning og smart fôring.
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Det ble store utskiftinger i styret i 
Norsk Limousin under foreningens 
årsmøte den 4. mars 2016. Sittende 
styreleder, Hans Olav Holann, hadde 
frasagt seg gjenvalg. Torleif Susort, 
Tysværvåg, ble enstemmig valg til ny 
leder. Ole Jonny Olden og Lars Megar-
den ble ny i styret, mens Lars Henden 
ble gjenvalgt. Se egen presentasjon av 
de tillitsvalgte i Norsk Limousin.

I forbindelse med orienteringen om 
LIMMO 15 ble det rettet kritikk mot man-
gelfulle rutiner for blant annet innmelding 
av dyr, tilbakemeldinger til avlerne og 
promovering av auksjonsdyra. Årsmøtet 
vedtok at Styret utarbeider klare retnings-
linjer for LIMMO-arrangementet. Både 
styrets beretning og regnskap ble god-
kjent.

Det var kommet inn forslag til endring av 
vedtektene fra Aud Vedal Sandnes. Sty-
releder opplyste at forslaget var kommet 
inn for sent til at saken kunne behandles 
riktig i henhold til vedtektene. Styreleder 
opplyste at styret hadde vedtatt at ved-
tektene skulle gjennomgås med tanke på 
revidering. Årsmøtet vedtok at forslaget 

til Aud Vedal Sandnes oversendes styret 
som innspill til arbeidet med revidering av 
vedtektene.

Sammen med innkallingen til årsmø-
tet sendte Styret ut kopi av avlsplanen 
med oppfordring til medlemmene om å 
komme med innspill til eventuell revidering 
av planen. Det var ikke kommet innspill 
før møtet. Leder i Avlsutvalget, Kristian 
Hovde, startet en gjennomgang av planen 
der han antydet at Avlsutvalget hadde 
diskutert forslag til endringer. Det va 
ikke avsatt nødvendig tid til å gjennomgå 
disse, og årsmøtet oppfordret Avlsutval-
get å legge fram forslagene for styret.

Fagansvarlig i Tyr, Kristian Heggelund, ga 
en svært interessant oversikt over avlsar-
beidet på limousin siden tidenes morgen. 
Han startet med den første norske semi-
nokse 9212 Skansgården Ingmar (1993). 
Den ble tappet av Geno etter avtale med 
limousinforeningen, og distribuert ut i 
1995. 

Første limousiner kom inn på test i 1994-
1995 på Lund testingsstasjon i Stange. 
De hadde problematisk lynne, og det ble 
ikke tatt ut noen seminokser. Nye limou-
sinokser ble tatt inn til test i 1995-1996. 

Det resulterte i de tre første testa oksene i 
semin: 9215 Lur av Svalestad, 9216 Leo-
pold av Velo og 9217 Greftegreff Larm. 
Alle var avkom etter importkyr.

Kristian trakk fram en del andre milepeler 
fram til i dag, og avsluttet med en oppfor-
dring om å ta problemer med klauver og 
beinstilling mer på alvor. Se egne artikler 
i bladet.

Under årsmøtemiddagen kunngjorde Lars 
Heden nye medlemmer i E+ -klubben. 
Klubben øker stadig, og så mange som 
8 medlemmer har kommet til. Av disse er 
det flere som har levert flere E + dyr. Så 
mange nye medlemmer har vi ikke hatt på 
et år før. En annen ting som er litt merke-
lig at de som har oppnådd den høyeste 
slakteklasse, har levert dyra til det samme 
slakteriet. Enten må bønder være flinkere 
i Midt Norge på avl og fôring, eller så må 
slakteriet se nærmere på sine klassifise-
ringsrutiner - for en skulle tro at dyra er 
like kjøttfulle i resten av landet også, po-
engterte Lars Henden. (Se oversikt).

I og med at det var flere tillitsvalgte som 
frasa seg gjenvalg, vanket det selvfølgelig 
takksigelser og blomster for sin innsats for 
laget.

Årsmøtet 2016

Slaktenr. Produkt tekst Slaktedato Øremerke Leverandørnavn
Avregn 
vekt

Klassifise-
ringskode

Fett-
gruppekode

Adresse Postnr. Sted E-Post Mobilnr.

11629284 KALV 28.01.2015 916 Aud Vedal Sandnes 277,9 E+ 2- Krokå 8900 BRØNNØYSUND A_sandnes@hotmail.com 48224673
11637072 KALV 17.03.2015 924 Aud Vedal Sandnes 266,6 E+ 2+ Krokå 8900 BRØNNØYSUND A_sandnes@hotmail.com 48224673
11638965 UNG OKSE 27.03.2015 239 Petter L Bratberg 384,7 E+ 2+ Bratbergv 150 7730 BEITSTAD petterbrat@gmail.com 90992354 ny
11643926 KALV 05.05.2015 16 Kristin og Magnar Skjerve 264,8 E+ 2 Stamnan 7392 RENNEBU kdskjerve@yahoo.com 41622353 ny
11645449 UNG OKSE 13.05.2015 253 Petter L Bratberg 403,4 E+ 3- Bratbergv 150 7730 BEITSTAD petterbrat@gmail.com 90992354
11645451 UNG OKSE 13.05.2015 241 Petter L Bratberg 405,7 E+ 2+ Bratbergv 150 7730 BEITSTAD petterbrat@gmail.com 90992354
11645455 UNG OKSE 13.05.2015 242 Petter L Bratberg 406,9 E+ 2 Bratbergv 150 7730 BEITSTAD petterbrat@gmail.com 90992354
11645456 UNG OKSE 13.05.2015 231 Petter L Bratberg 368,5 E+ 2 Bratbergv 150 7730 BEITSTAD petterbrat@gmail.com 90992354
11651654 UNG OKSE 23.06.2015 950 Nils Olav Jordhøy 377,3 E+ 3- Prestgardsteigen 8 2665 LESJA nils.o.jordhoy@hotmail.com 95098415 ny
11651698 UNG OKSE 23.06.2015 957 Nils Olav Jordhøy 396,5 E+ 3- Prestgardsteigen 8 2665 LESJA nils.o.jordhoy@hotmail.com 95098415
11652045 UNG OKSE 25.06.2015 922 Aud Vedal Sandnes 404 E+ 2+ Krokå 8900 BRØNNØYSUND A_sandnes@hotmail.com 48224673
11652047 UNG OKSE 25.06.2015 921 Aud Vedal Sandnes 375,9 E+ 3 Krokå 8900 BRØNNØYSUND A_sandnes@hotmail.com 48224673
11654138 UNG OKSE 15.07.2015 435 Brian Gjermstad 480,2 E+ 3- Eidnes 7629 YTTERØY gjermstad@7629.org 48121792
11654139 UNG OKSE 15.07.2015 433 Brian Gjermstad 435,5 E+ 2+ Eidnes 7629 YTTERØY gjermstad@7629.org 48121792
11654142 UNG OKSE 15.07.2015 440 Brian Gjermstad 428,7 E+ 3- Eidnes 7629 YTTERØY gjermstad@7629.org 48121792
11654143 UNG OKSE 15.07.2015 261 Brian Gjermstad 480 E+ 2+ Eidnes 7629 YTTERØY gjermstad@7629.org 48121792
11655454 UNG OKSE 28.07.2015 315 Tine Marie Rossvoll Søfteland 408,1 E+ 2 Rosvollvegen 122 7657 VERDAL tine.softeland@orland.kommune.no 91551524 Ikke medlem dermed ikke E+
11657966 UNG OKSE 13.08.2015 310 Egil Killi 395,3 E+ 2+ Blæstervegen 282 2660 DOMBÅS 95137214 ny
11657967 UNG OKSE 13.08.2015 316 Egil Killi 395,7 E+ 2+ Blæstervegen 282 2660 DOMBÅS 95137214
11657984 UNG OKSE 13.08.2015 324 Egil Killi 343,8 E+ 2+ Blæstervegen 282 2660 DOMBÅS 95137214
11663492 UNG OKSE 11.09.2015 1390 Ola Lillemoe 405,5 E+ 2+ 2500 TYNSET rakel.broten@fjellnett.no 90693704 ny
11667737 OKSE 01.10.2015 913 Stig Olav Forseth 597,9 E+ 2- Flatberg 7383 HALTDALEN solforse@frisurf.no 90716404 ny
11669360 UNG OKSE 08.10.2015 487 Bjørn Aasen 308,3 E+ 2- Utgårdstrøen 2500 TYNSET bjorn.aasen@vekstra.no 41933129 ny

Eivind Jenstad E+ ny
Sivert Mauset E+ ny
Leif Helge Kongshaug E+
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Slaktenr. Produkt tekst Slaktedato Øremerke Leverandørnavn
Avregn 
vekt

Klassifise-
ringskode

Fett-
gruppekode

Adresse Postnr. Sted E-Post Mobilnr.

11629284 KALV 28.01.2015 916 Aud Vedal Sandnes 277,9 E+ 2- Krokå 8900 BRØNNØYSUND A_sandnes@hotmail.com 48224673
11637072 KALV 17.03.2015 924 Aud Vedal Sandnes 266,6 E+ 2+ Krokå 8900 BRØNNØYSUND A_sandnes@hotmail.com 48224673
11638965 UNG OKSE 27.03.2015 239 Petter L Bratberg 384,7 E+ 2+ Bratbergv 150 7730 BEITSTAD petterbrat@gmail.com 90992354 ny
11643926 KALV 05.05.2015 16 Kristin og Magnar Skjerve 264,8 E+ 2 Stamnan 7392 RENNEBU kdskjerve@yahoo.com 41622353 ny
11645449 UNG OKSE 13.05.2015 253 Petter L Bratberg 403,4 E+ 3- Bratbergv 150 7730 BEITSTAD petterbrat@gmail.com 90992354
11645451 UNG OKSE 13.05.2015 241 Petter L Bratberg 405,7 E+ 2+ Bratbergv 150 7730 BEITSTAD petterbrat@gmail.com 90992354
11645455 UNG OKSE 13.05.2015 242 Petter L Bratberg 406,9 E+ 2 Bratbergv 150 7730 BEITSTAD petterbrat@gmail.com 90992354
11645456 UNG OKSE 13.05.2015 231 Petter L Bratberg 368,5 E+ 2 Bratbergv 150 7730 BEITSTAD petterbrat@gmail.com 90992354
11651654 UNG OKSE 23.06.2015 950 Nils Olav Jordhøy 377,3 E+ 3- Prestgardsteigen 8 2665 LESJA nils.o.jordhoy@hotmail.com 95098415 ny
11651698 UNG OKSE 23.06.2015 957 Nils Olav Jordhøy 396,5 E+ 3- Prestgardsteigen 8 2665 LESJA nils.o.jordhoy@hotmail.com 95098415
11652045 UNG OKSE 25.06.2015 922 Aud Vedal Sandnes 404 E+ 2+ Krokå 8900 BRØNNØYSUND A_sandnes@hotmail.com 48224673
11652047 UNG OKSE 25.06.2015 921 Aud Vedal Sandnes 375,9 E+ 3 Krokå 8900 BRØNNØYSUND A_sandnes@hotmail.com 48224673
11654138 UNG OKSE 15.07.2015 435 Brian Gjermstad 480,2 E+ 3- Eidnes 7629 YTTERØY gjermstad@7629.org 48121792
11654139 UNG OKSE 15.07.2015 433 Brian Gjermstad 435,5 E+ 2+ Eidnes 7629 YTTERØY gjermstad@7629.org 48121792
11654142 UNG OKSE 15.07.2015 440 Brian Gjermstad 428,7 E+ 3- Eidnes 7629 YTTERØY gjermstad@7629.org 48121792
11654143 UNG OKSE 15.07.2015 261 Brian Gjermstad 480 E+ 2+ Eidnes 7629 YTTERØY gjermstad@7629.org 48121792
11655454 UNG OKSE 28.07.2015 315 Tine Marie Rossvoll Søfteland 408,1 E+ 2 Rosvollvegen 122 7657 VERDAL tine.softeland@orland.kommune.no 91551524 Ikke medlem dermed ikke E+
11657966 UNG OKSE 13.08.2015 310 Egil Killi 395,3 E+ 2+ Blæstervegen 282 2660 DOMBÅS 95137214 ny
11657967 UNG OKSE 13.08.2015 316 Egil Killi 395,7 E+ 2+ Blæstervegen 282 2660 DOMBÅS 95137214
11657984 UNG OKSE 13.08.2015 324 Egil Killi 343,8 E+ 2+ Blæstervegen 282 2660 DOMBÅS 95137214
11663492 UNG OKSE 11.09.2015 1390 Ola Lillemoe 405,5 E+ 2+ 2500 TYNSET rakel.broten@fjellnett.no 90693704 ny
11667737 OKSE 01.10.2015 913 Stig Olav Forseth 597,9 E+ 2- Flatberg 7383 HALTDALEN solforse@frisurf.no 90716404 ny
11669360 UNG OKSE 08.10.2015 487 Bjørn Aasen 308,3 E+ 2- Utgårdstrøen 2500 TYNSET bjorn.aasen@vekstra.no 41933129 ny

Eivind Jenstad E+ ny
Sivert Mauset E+ ny
Leif Helge Kongshaug E+

Tore Nilsen ble takket av som styreleder og 
daglig leder i Limousin Unik av nåværende 
styreleder Aud Vedal Sandnes.

Det møtte rundt 20 stemmeberettigede 
medlemmer i tillegg til noen gjester.

Styreleder Hans Olav Holann (tv), styremed-
lemmene Tore Nilsen og Bjørn Østebrød 
valgte å takke for seg under årsmøtet.

Miljøet rundt limousindyra er det jeg liker 
best. Det er det trøkk i; de tør å gjøre noe 
aktivt for å fremme rasen, som for eksempel 
LIMMO-auksjonene. Slik kvitterte Håkon 
Marius Kvæken (th) da han mottok takk fra 
styreleder Hans Olav Holann for sin innsats 
som auksjonarius på auksjonene. Påskjøn-
nelsen var et gavekort på embryo.

Martin Sandnes (th) og Bjørn Aasen fikk 
overrakt E+plaketten av Lars Henden 
(midten).

Forsinket æresbevisning. Jarle Ring skulle 
for en del år siden blitt beæret for eliteoksen 
Elvis av Kauserud. Men det har ikke vært 
praktisk mulig før i år. Men æres den som 
æres bør. Elvis er sønn av Ural av Gamkinn.
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Tillitsvalgte 
i Norsk Limousin
Her kommer en presentasjon av tillitsvalgte og de som som bærer det daglige ansvaret med å fremme rasen 
limousin, utviklingen av rasen og ivareta medlemmenes interesser. Norsk Limousins medlemsmasse er blitt 
så stor at “alle kjenner alle” tilhører fortiden. Her kommer kort omtale av styret med fast møtende styremed-
lem og medlemmene i Avlsutvalget.

1. Navn, alder og sivil status
2. Adresse
3. Gårdsnavn, størrelse for fôr og beiter, klimatiske forhold (kystklima / høyde over havet osv antall slåtter
4. Besetning: Bestningstørrelse og antall mordyr,  full framfôring/LUN/salg av kalv?
5. Hvor lenge du har drevet med Limousin?
6. Viktigste oppgaver for Norsk Limousin. Tidligere verv i Norsk Limousin?

1. Torleif Susort, 56 år og gift med Siv. 5 sønner, der 4 av dem er «flyttet ut».
2. 5565 Tysværvåg
3. Bor og driver gården Susort Limousin, 3-4km fra Kårstø Gassterminal, like ved E39. 
 Susortvegen 295, 30 km sør for Haugesund. Gården inkl. leiejord er pr dato på ca. 
 250 da fulldyrka og ca. 400 da beite. Ligger like ved kysten (5-30 m.o.h.).
4. Kjøpte inn 24 stambokførte kyr/kviger de første 3 åra.  Har pr. dato 50-60 kalvinger 
 på reinrasa kyr. Ble aktiv avlsbesetning for 2015. Stambokfører alle dyra.
5. Startet med ammeku (Limousin) i 2008, da jeg inseminerte alle kyrne, før 
 melkekvoten på 100.000 l ble solgt. 
6. Har vært leder av LUN et år. Dette er første året i styret for Norsk Limousin. 
 Arbeider som prosjektleder i oljebransjen for Kaefer Energy (siste 28år), pt på 
 Kårstø Gassterminal. Skal gjøre mitt beste for å gjøre et godt arbeid i styret.

1. Lars Erik Megarden, 35 år og gift med Åshild.
2. 7340 Oppdal
3. Megarden Limousin, ligger sør for Oppdal sentrum i Drivdalen. 320 da dyrka 
 mark, ca 190 da innmarksbeite og utmarksbeite. Gården ligger i et nedbørs-
 fattig område med kalkholdig grunn, og har tilhørende seter inne i Vinstradalen  
 med tilnærmet ubegrensede utmarksbeiter.
4. Besetningen teller 40 mordyr med full framfôring. Selger mesteparten av 
 slaktene gjennom mathallen Oppdal Smak og Behag. Bedekker halvparten av 
 besetningen med semin, og har både FF mordyr og krysningsdyr med NRF.
5. Overtok drifta i 2012 med Limousin, mandelpotet og sau. Har siden da sluttet 
 med sau og potet og gradvis økt besetningen.
6. Jeg er valgt inn i styret for 2 år som styremedlem. Som medlem av styret i Norsk 
 Limousin ønsker jeg å kunne være en medspiller på å gjøre limousinforeninga 
 sterkere og samlende for Limousin som rase. Videre bidra til å styrke rasens 
 posisjon i det norske markedet på kjøtt og livdyr. Jeg gleder meg til å bidra for 
 en fantastisk rase.
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1. Lars Henden, 57 år 
2. 6697 Valsøyfjord på Nordmøre
3. Har rundt 200 mål innmark + beiter i utmarka. 
4. Har mellom 20-22 mordyr pluss ungdyr og noe innkjøp av kalv. Selger mest livdyr 
 da jeg har stort fokus på avl og seminbruk. Noe kjøtt tar jeg hjem og selger videre 
 privat et lokalt serveringssted har hatt kjøtt fra meg på menyen et par år så der blir 
 Limousin profilert veldig godt.
5. Har hatt Limousin siden år 2000. 
6.  Sittet i styret i mange år, og har ansvar for profilklær. Bruker og å delta på Limmo 
 auksjonene hvor jeg byr fram gode dyr. Var også med å oppretta siden Limousin- 
 avlere på Facebook; viktig å være med der det skjer. Der tror jeg de andre rasene er  
 misunnelige på oss  da vi har mange engasjerte avlere som deltar med tekst og bilder.  
 Har stor tro på Limousin i framtida, og føler vi er i god medvind.

1. Ole Jonny Olden, 50 år, gift med Hege, 4 barn i alderen 15 - 26 år, 
 1 barnebarn 8 år.
2. 7168 Lysøysund
3. Olden Limousin, ca 480 da innmark + 3600 da utmark, ligger i Lysøysund/ Bjugn, 
 helt ute ved kysten. 
4. Ny driftsbygning tatt i bruk 2014, plass til 60 mordyr + full framfôring. 
 Ca. 40 kalvinger i 2016, 60 - 70 ungdyr. Leverer slakt til LUN og selger en god 
 del livdyr. Godkjent Aktiv Avlsbesetning.
 Egeninseminering, norsk + utenlandsk, gårdsokse i tillegg.
5. Ammeku siden 1989 (Hereford), Limousin FF + kolla fra 2008. Har ca 130 
 vinterforede sau, av rasen Gamalnorsk Spælsau.
6. Flere års fartstid med organisasjonsarbeid innen bedrift, politikk, samvirke og 
 frivillige organisasjoner.

1. Lars Tomas Sletten Kapelrud, 38år, samboer med Camilla
2. 8920 Sømna 
3. Sletten Limousin, ca 300 da dyrket mark og 150 da med beiter. Gården Ligger på 
 Helgelandskysten. Her er det flatt terreng men det er kun en smal stripe med innmark 
 og beiter mellom sjøen og fjellene, dyrene går og beiter helt ned i strandsonen. Drifta 
 er Økologisk godkjent.
4. Ny driftsbygning stod ferdig i 2012. Det er pr i dag ca 35 mordyr og ca 60 ungdyr. 
 Full fremfôring samt litt innkjøp av foringsokser. Leverer noen få til LUN når det passer 
 seg sånn ellers blir de fleste oksene foret frem til ca 350-400 kg slaktevekt. Bruker 
 mye semin, både Norsk og utenlandsk og selger en del livdyr. 
5. Kjøpte inn de første Stambokførte Limousindyrene i 2004, har både Full French 
 og Kolla dyr samt at det fortsatt er noen krysninger for kjøttproduksjon.
6. Begynner på det 5. året i styret, 4. som kasserer. Min hovedrolle i styret er kasserer -
 jobben. Her har jeg god kontroll da jeg jobber i en deltidsstilling som regnskapsfører. 
 Ellers er man selvfølgelig opptatt av rasens videre utvikling. Det er viktig å gjøre 
 hverandre god :) Stå på alle Limousinavlere :)

1. Gunhild Sæteråsen 35 år, er samboer med Jan Henning Guttersrud og har 
 fire barn.
2. 2090 Hurdal
3. Bor på et småbruk med navn Søstuen.  Arealet er tilsammen 250 daa. med en 
 blanding av jord, skog, innmarksbeite og stein. Høyde over havet varierer fra 
 375-600m. Leier en del jord i tillegg til at vi kjøper litt fôr. Har god tilgang på 
 utmarksbeite så største delen av dyra blir sluppet på utmarksbeite og tatt inn i 
 begynnelsen av september. Har både vår, høst og vinterkalving; prøver å styre 
 unna sommerkalving. 
4. Starta smått med ku i 2001 og har nå ca. 25 kalvinger i året. 
5. Brukte avlsokse de første årene men det ble mer og mer semin ettersom 
 avlsinteressen vokste, er inne i 4.sesongen med 100% semin. Har mest FF dyr, 
 noen kolla og noen få krysninger. 
6. Er 1.vara og annonseansvarlig, så jeg tar gjerne imot tips til nye annonsører.
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1. Kristian Hovde. 34 år. Gift med Trine, 3 barn på 4,7 og 8 år.
2. Hovdevegen 130, 2387 Brumunddal
3. Hovde ligger 450 meter over havet, 5 km fra sentrum i Brumunddal, og har en del 
 bratt areal. Her blir det 2 slåtter på ca. 300 da dyrket mark. I tillegg er det ca. 300 da 
 beiter. Leier ca. 400 da dyrket mark, der jeg tar 3 slåtter med gras. Noe av leiejorda 
 ligger nede ved Mjøsa på 120 meter over havet. Leier ca. 500 da beiter rundt 
 omkring. I tillegg benytes Almenningen til beite for ca 100 dyr fra 20/5 til 10/9. 
 Liggebås fjøset til kuene ble ombygd fra melkeku til Ammeku i 2010. Tallefjøset for 
 okser og kviger ble bygd i 2006. 
4. Dagens produksjon er på ca 120 kalvinger i året. Det kjøpes inn fôringskalver fra faste 
 levrandører. Det leveres ca. 80 tonn storfekjøtt i året, og selges 30-40 livdyr. Ungene 
 driver med litt sau, og har i år 45 stk som skal lamme. Melkekvota  på 170 ton 
 produseres i Nohas Ark samdrift, som ligger 2 km fra Hovde. Alt av slakt leveres til 
 Nortura Rudshøgda. 
5. De 2 første limousin kvigene ble kjøpt inn i 2008. I dag er det 56 renraset hunndyr av 
 kollet og Full French Limousin. Alle har sin opprinelse i FF dyr. Alt av Limousin blir inseminert med norske, og utendlandske 
 gener. Det er semin far på 51 av dagens dyr, og de 5 siste har en canadisk Homozygot kollet embryookse til far. 
6. Har sitet i avlsutvalget for limousin siden 2011. 

Avlsutvalget

1. Bjørn Aasen, 50 år, gift med Elisabeth. Vi har 3 døtre i alderen 15 til 24 år.
2. 2500 Tynset.
3. Utgårdstrøen Limousin har 700 dekar innmark i produksjon, derav halvparten leid 
 jord. Gården ligger 550 moh, i Nord-Østerdalen.
4. Besetningen teller i dag 138 dyr, derav 82 stambokførte mordyr. 65 kalvinger i året.  
 ½ part FF dyr og ½ part genstatus O dyr, derav mye kollete linjer. Deler av 
 besetningen er på utmarksbeite på setra om sommeren, resten beiter hjemme. 
 Utgårdstrøen Limousin er Aktiv Avlsbesetning. Vi bruker mye semin og ligger på 
 85 % inseminering, mens gårdsokser bedekker resten. Vi leverer noen få slakt til LUN 
 og noe til ordinære varestrømmer. 60-70 % selges som avlsdyr, både hannkjønn og 
 hunnkjønn. 
5. Vi startet opp i 1995, med innkrysning av Limousin i NRF besetningen. Vi fortsatte på 
 slutten av 1990 tallet med innkjøp av avlsdyr, og i 2003 ble de første FF dyra innkjøpt. 
 Jobber også utenom gården som Økonomisk rådgiver hos firmaet Vekstra Nord-Øst 
 SA. Kombinasjonen som praktisk bonde og den mere teoretiske jobben som 

 rådgiver, er spennende, og gir mange synergieffekter.
6. Medlem av avlsutvalget siden 2012. Hovedfokus på Limousin og rasens videre utvikling i Norge, der vi har ett enormt 
 potensiale til fortsatt vekst. Gleder meg  til å jobbe videre i avlsutvalget, i samarbeid med styret og medlemmene i Norsk 
 Limousin. 

1. Halvor A. Øiestad, 38 år, Gift med Elin, fire barn mellom 2 og 10 år. 
 – Alle engasjerte i husdyrholdet. Både Elin og jeg har arbeid utenom gårdsbruket 
 som henholdsvis jordmor og dyrlege.
2. 4821 Rykene
3. Tilholdssted på Øiestad i Arendal kommune med sørlandsk topografi. Ca. 200 da  
 slåttemark og ca. 150da dyrket og overflatedyrket beite i ravineområder. Dyra driver 
 i tillegg landskapspleie og søker ly i edelløvskog under beitesesongen.
4. Ny driftsbygning under ferdigstillelse, tatt i bruk høsten 2015. Ca. 25 mordyr. 
 Salg av livdyr.
5. Startet med limousin gjennom embryoinnlegg i 2011. Besetningen består i dag 
 av Limousin FF og O samt noen krysningsdyr. Har til nå kun benyttet semin og 
 embryo hovedsakelig gjennom Tyr og Norsk Limousin sine kanaler. 
6. Er førstereisgutt i avlsutvalget. Visjonen for rasen må være at det norske 
 avlsmaterialet for limousin fortsetter i retningen med produktive, fertile, sunne og 
 holdbare dyr. Samtidig er det viktig med gode kanaler for å hente inn gode og 
 rette gener fra internasjonal avl til å styrke ønskede egenskaper i det norske 
 avlsmålet eller i produksjon. Håper limousin bergtar flere og flere engasjerte 
 ammekuprodusenter over det ganske land som igjen benytter avlsmaterialet og 
 bidrar med informasjon til denne rasens beste!
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www.felleskjopet.no  •  www.fkra.no

FORMEL Biff sortimentet

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

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

Mengde: 5-8 kg per dag

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

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

Mengde: opptil 5-6 kg 
per dag

Biff_sortiment_FORMEL_210 x 297_Mars-2016.indd   1 11.03.2016   14:10:39
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Bedømmelse av klauver 
i lineær kåring:
    
Av: kriSTiAN HeggeluNd

fAgANSvArlig Avl, Tyr

Bedømmelsen av klauvene på 
et dyr ble innført i norsk kåring i 
2011. Det gjøres både i testen på 
Staur og i ungdyrkåringa til Nor-
tura. Bedømmelsen på klauvene er 
delt inn i tre egenskaper og teller 
selvsagt inn under bein i totalbe-
dømmelsen.

Klauvsymmetri:
Optimum for rasen er 5.
Dette angir størrelsesforholdet mellom 
ytterklauv og innerklauv på bakbeina. 1 
er større innerklauv, og 9 er større yter-
klauv. 5 angir at de er like store. Dette er 
ønskelig. Problemet er ofte en for liten 
innerklauv, som gir for stor belastning på 
ytterklauv. Dette kan gi såleknusninger 
på ytterklauven og for liten slitasje og for 
mye klauvvekst på innerklauven.

Klauvvegger:
Optimum for rasen er 6.
Dette skal angi hellingsgraden på 
klauveggen på klauvene på bakbeina. 1 
er innoverhellende klauvvegg og 9 er en 
sterkt utgående klauvvegg. Dette ser du 
best når du står rett bak dyret og ser på 
klauvveggen litt bakfra. 

En klauvegg skal helle svak utover. En 
klauvegg som heller innover fører til at 
klauvveggen kryper innunder i bæreflata 
på klauven. Dette fører til at all belast-
ningen på klauven kommer på et mindre 
punkt på klauven. Resultatet blir ofte en 
klauv som vrir seg som en korketrekker 
og mye vekst i tuppen på klauven. Altså 
bratte klauvvegger og korketrekker-
klauver er en side av samme sak!
Bratte klauvegger er et problem for 
rasen!

Klauvform:
Optimum for rasen er 5.
Er en bedømmelse på formen til fram-
klauvene på dyret. 1 er sprikende 
klauver, det vil si mye luft mellom inner-
klauv og ytterklauv. 9 er en tett klauv 

uten luft mellom innerklauv og ytterklauv, 
samtidig som de to klauvdelene går over 
hverandre, altså en sakseklauv.

Det beste er at framklauven har litt sprik 
og en god og jevn form på klauvdelene.
Med så mange deler som vurderes på 
beina til et dyr, skal det kunne være 
enkelt og beskrivende hva som er av-
vikende på det dyret du står og ser på. 
Særlig hvis du har full oversikt over hva 
som er optimum for rasen!

Uansett bedømmelse av bein og spesielt 
klauver må av og til disse sees etter og 
vedlikeholdes. Særlig på dyr som går på 

løst underlag. Klauvspikking kan være 
nødvendig en gang i blant.

Jeg vil også hevde at i en besetning som 
bruker avlsokse er det helt essensielt at 
bein og klauver er helt på topp for dette 
dyret. Sørg alltid for å kjøp en avlsokse 
med gode bein. I tillegg skal en avlsokse 
som skal fungere optimalt spikkes en 
gang i året. Dette bør gjøres omtrent to 
måneder før bedekningssesongen be-
gynner. 

Dårlig klauvhelse er faktisk hovedårsa-
ken til flere opplever halthet på avlsoksen 
og dermed dårlig bedekningsresultater.

Bildene viser en okse med bratte klauvvegger (øverst) og en okse med gode klauvvegger på 
bakbein. Disse to oksene har gått på akkurat samme underlag på Staur.



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

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

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

500,-
Vindjakke

60,-
Nøkkelring

150,-
Krus

50,-
Pin

150,-
Topplue

75,-
Caps

100,-
T-skjorte

650,-
Hel dress

Kun jakke kr 450,- 
Kun bukse kr 350,- 
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Viktigheten av 
å veie og registrere
    
Av: kATriNe HAugAArd, AvlSforSker Tyr.  
e-poST: kATriNe@Tyr.No

Å registrere vekten på dyrene i beset-
ningen har fordeler både for egen bruk 
i den enkelte besetning, men også for 
det nasjonale avlsarbeidet. For å få mest 
mulig korrekte avlsverdier er det viktig 
med mange og gode registreringer fra 
besetningene. 

Lav registreringsgrad
Figur 1 viser prosentandelen av dyr i 
Storfekjøttkontrollen som har registrert 
vekter ved 0 dager, 200 dager og 365 
dager. Dyrene som er inkludert er de 
som er 75 % raserene for de fem rasene 
med nasjonalt avlsarbeid og født i årene 
1996-2014. Dyr som er 75 % raserene 
er pr i dag de som er aktuelle til å bidra 
med data i avlsverdiberegningene. 

Som det fremgår av figuren er det 45-55 
% av dyrene som bidrar med data om 
fødselsvekt, og andelen synker jo eldre 
dyrene blir. Om lag 13-22% av dyrene 
bidrar med 200 dagers vekter, mens 
kun 7-12 % bidrar med årsvekter.

Figur 1: Andel registreringer for hver vekt-
klasse og rase, gjennomsnitt over 10 år.

Avlsverdier og sikkerheter
Informasjon om vekt ved 0 dager, 200 
dager og 365 dager brukes til å beregne 
avlsverdier for disse egenskapene, i til-
legg til avlsverdi for morevne 200 dager 
(mors evne til å avvenne tunge kalver). 
Avlsverdien sier noe om hvor bra dyret 
er som avlsdyr vurdert opp mot gjen-
nomsnittet i populasjonen. Sammen 
med avlsverdiene publiseres det sikker-
heter i form av ingen, en, to eller tre stjer-
ner.  Disse sier noe om hvor mye vi kan 
stole på avlsverdien – jo flere stjerner, 
jo mer sikker er vi på at avlsverdien er 
korrekt. Grensene for når dyret får hvilke 
stjerner er satt ut i fra hvilken sikkerhet 

det er mulig å oppnå for den egenska-
pen i Norge per i dag, og er lagt opp 
slik at når det er lite informasjon bak avl-
sverdien for et individ så får den ingen 
stjerner. Finnes det informasjon på dyret 
selv (egenvekt) så skal den få en stjerne, 
finnes det også informasjon fra slektnin-
ger skal den få to stjerner, og når det 
finnes informasjon fra avkom så skal den 
få tre stjerner. 

Bonden kan dermed være med å «be-
stemme» selv hvor mange stjerner 
dyrene i besetningen skal ha på sine 
avlsverdier! Ved å veie alle kalvene i 
besetningen vil bonden sørge for at de 
får minst en stjerne på sine avlsverdier, 

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

Unik	Norge
-	EN	bEdrift	i																						 KoNSErNEt

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

Vi er med på 
limousin laget!  
 Er du?

Midt-Norge Slakteri AS   Tlf. 74 08 37 00   www. norsk-slakt.no
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i tillegg til at mor, far og eventuelt andre 
familiemedlemmer til kalven vil få mulig-
heten til å øke antall stjerner og dermed 
få sikrere avlsverdier. I tillegg til å bedre 
sikkerhetene og avlsverdiene i egen 
besetning, så vil man ved å veie også 
bidra til å øke sikkerheten generelt i po-
pulasjonen. For unge seminokser er det 
viktig at så mange avkom som mulig har 
vektregistreringer, slik at vi har sikrest 
mulig avlsverdier på oksen når den skal 
vurderes som eliteokse. 

Morevne 200 dager
Det eksisterer en ugunstig negativ ge-
netisk sammenheng mellom 200 dagers 
vekt som direkte egenskap og 200 
dagers vekt som moregenskap. Dette 
vil si at høy avlsverdi for den direkte 
egenskapen ofte gir en lav avlsverdi for 
moregenskapen. Dette skjer spesielt når 
registreringsmengden er lav, da det ikke 
er nok informasjon til å skille de to egen-
skapene fra hverandre. 

Å registrere 200 dagers vekter er derfor 
ikke bare viktig for avlsverdiene for den 
direkte egenskapen, men faktisk enda 
mer viktig for avlsverdiene for moregen-
skapen da denne krever mer informa-
sjon for å bli mest mulig korrekt. For å 
sikre best mulig avlsverdi for morevne på 
200 dager er det også viktig at både ku 
og kalv har 200 dagers vekt. Dette for 
å bedre kunne regne ut hva av kalvens 
vekt som skyldes genetikk og hva som 
skyldes mors melkeevne. Derfor er det 
kanskje ekstra viktig å registrere 200 
dagers vekt på kviger som det planleg-
ges å beholde videre som mordyr.

Prosentkrav i besetningen
For at registreringene for hver vektklasse 
skal bli inkludert i avlsverdiberegningen 
er det viktig at minst 75 % av kalvene 
født i besetningen den årgangen har re-
gistrert vekt. Dette er et krav som er satt 
for å unngå at kun utvalgte dyr blir veid, 
f.eks. de tyngste, da dette vil ha negativ 
påvirkning på avlsverdien til faren til kal-
vene. Kravet gjelder for hver vektklasse, 
så for eksempel om alle kalvene har 
registrerte fødselsvekter, så blir disse 
inkludert selv om det er registrert for få 
200-dagersvekter. 

Konklusjon
For å få bedre og sikrere avlsverdier i 
kjøttfeavlen må andelen vektregistrerin-
ger på dyr som er 75 % raserene økes 
for alle vektklasser, men spesielt for 200 
dagers vekter og 365 dagers vekter.  
Minst 75 % av kalvene per besetning 
og år må veies for hver vektklasse for 
at registreringene skal bli inkludert i avl-
sverdiberegningen. 
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Midt-Norge Slakteri er den 
største slakteribedriften som 
har sin opprinnelse i Midt-
Norge. Den ble stiftet i 1984 
av slakteriselskapene Inderøy 
Slakteri AS (etablert i 1938) og 
Levanger Slakteri AS (etablert 
i 1932). Med etableringen 
klarte bedriften å spesialisere 
sine anlegg og etablere en 
kostnadseffektiv organisa-
sjon til fordel for bedriftene, 
ansatte og bonden.

Vi er med på 
limousin laget!  
 Er du?

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

Ammekutallet 
økte i 2015
I alt 14 100 storfeprodusenter søkte 
om produksjonstilskudd for 848 000 
storfe per 1. januar 2016. Dette er i 
underkant av 2 prosent færre produ-
senter enn året før, men 1,5 prosent 
flere storfe.

Det samla tallet på storfe økte fra 
2015 til 2016, og det var tallet på am-

mekyr og andre storfe enn mjølkekyr 
som økte. Tallet på ammekyr auka 
med 3 700 til 75 600, mens tallet på 
andre storfe økte med 9 900 til 544 
700 – opp 5,1 %. I samme perioden 
gikk tallet på mjølkekyr ned med 1 
100 til 227 400 – ned 0,5 %.

Husdyrhold per 1. januar

Prosent endring fra

2016 2015 - 2016 2007 - 2016

Mjølkeku 227 371 -0,5 -12,0

Ammeku 75 633 5,1 34,3

Sau 1 095 669 3,5 7,0

Mjølkegeit 33 595 7,0 -16,9

Alvssvin 92 571 -1,3 -5,6

Verpehøner 4 380 605 -0,7 30,7

Slaktekylling 63 310 792 -14,3 36,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå

En rekke av medlemmene i Norsk  
Limousin har både vi og Tyr svært 
mangelfulle e-postadresser på. 

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

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

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

Send e-post til janoco@online.no.

Mangelfulle e-post adresser



26 LimousinNytt  1|2016

ble Sigrid Lillebråten med bildet ”Power”. Gratulerer! Premie er på veg. Bildet er av embryooksen Igor 
av Lillebråten etter Vive og Vitelo. Den ble lagt ut for salg på vår hjemmeside og er overtatt av ny eier.

Vinner av Fotokonkurransen 2015
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Presentasjon av
endelige resultater av 
testkandidater på Staur
Avlsutvalget i Limousin og TYRs 
administrasjon har hatt uttak på 
Limousinoksene på Staur. Dette 
er en årgang med mye bra okser, 
men årgangen har vært preget av 
at flere av oksene ikke har gode 
nok klauver. Administrasjonen og 
avlsutvalget i Limousin har valgt å 
ta dette ved roten, og for å komme 
i semin så må oksen ha feilfrie 
klauver. Dette er også i tråd med 
hva som står i alvsplanen. 

Det er veldig mange godt kjøttsatte og 
flotte okser i år, og det har ikke vært i 
nærheten av så høy ryggmuskel på noen 
årgang tidligere.

Alle okser som er auksjonsgodkjente, 
vurderes til å ha bein og klauver som er 
velfungerende, men 6 okser av rasen 
er underkjent for auksjon - de fleste på 
grunn av dårlige klauver og bein.

Følgende okser har ikke fått endelig slutt-
vekt ennå, da de har igjen noen få dager 
i testen:

Testnummer 31374- 31380. Disse 7 ok-
sene har derfor fått oppgitt de siste veiin-
ger som vi har tilgang til.

Det ble tatt ut okser i følgende gruppe 
inndeling:
Kolla okser  6 stk
FF okser   15 stk 
Lettkalvere  8 stk
Moregenskapsokser 13 stk

Rettere sagt, minst 13 stk moregenskap-
sokser, da flere i tillegg har lettkalver ge-
netikk. Alvsplanen setter som krav at vi 
skal ha minst 6 stk. i hver gruppe. En av 
de 21 oksene skadet seg og måtte slak-
tes før testingen var sluttført.

Uttak Limousin testomgangen 2015-2016

Testnr Navn
Til-

vekst
GFO FUP

”Mus-
kel- 

dybde”

”Fett- 
dybde”

IMF
Eksteriør ”RANG- 

tall”
Kategori

Kropp Muskel Bein Helhet

31373 Kaptein av Viersdalen 1844 2,9 1,9 9,8 0,29 1,6 82 85 84 84 114 Semin

31366 Klaudius P av Utgårdstrøen 1836 2,7 1,9 8,87 0,31 1,48 85 82 84 84 111 Semin

31364 King kong av Hovde 1564 2,4 1,9 9,39 0,29 1,72 82 86 86 85 108 Semin

31381 Karamell av Utgårdstrøen 1565 2,1 1,9 9,08 0,31 1,72 85 85 84 85 106 Semin

31380 Kilroy av Nørstegård 1630 2,3 2,2 8,44 0,21 1,29 88 85 82 85 101 Semin

31376 Krutt av Holann 1538 2,2 2,1 8,43 0,27 1,44 89 84 84 85 102 Reserve

31362 Kompis av Sletten 1918 2,6 1,8 8,92 0,16 0,73 86 86 80 83 113 Auksjon

31360 Kyrre av Veiseteigen 1605 2,8 1,8 9,75 0,17 0,72 83 85 79 82 112 Auksjon

31367 Karl av Veiseteigen 1701 2,8 2 8,92 0,31 1,71 83 86 82 83 108 Auksjon

31370 Konjakk av  Utgårdstrøen 1612 2,1 1,8 9,51 0,26 1,23 89 80 84 83 108 Auksjon

31375 Komplett ET av Hovde 1524 2,1 1,7 9,01 0,27 1,5 79 88 81 82 108 Auksjon

31372 Kill Bill av Holann 1531 2,1 2 8,48 0,24 1,57 80 82 75 79 100 Auksjon

31374 Kontrabass P av Utgårdstr ø 2,1 2,2 8,65 0,26 1,35 85 85 84 85 98 Auksjon

31378 Kosmos av Utgårdstrøen 1529 2,2 2,3 8,19 0,29 1,51 79 84 82 82 96 Auksjon

31369 Kaizer av Flatmo 1544 2,5 2,2 8,75 0,29 1,39 82 81 72 77 99 Ikke auksjon

31377 Kanon ET av Viersdalen 1434 1,7 1,8 8,66 0,22 1,15 79 74 74 75 99 Ikke auksjon

31361 Klaus av Veiseteigen 1496 2,3 2,1 8,08 0,26 1,21 79 81 76 78 98 Ikke auksjon

31365 Kent av Veiseteigen 1449 2,4 2,3 8,67 0,26 1,22 85 85 75 81 97 Ikke auksjon

31379 Kvalitet av Søstuen 1514 1,9 2,2 8,51 0,29 1,69 88 82 78 81 96 Ikke auksjon

31363 Kronprins Håkon av Sletten 1163 1,4 2,2 8,15 0,19 0,95 78 78 77 77 88 Ikke auksjon



28 LimousinNytt  1|2016

31373 Kaptein av Viersdalen 

f. 10.03.15 Far: Hector ET av 
Viersdalen Morfar: Ulys-MN. FF-okse. 
Uttatt i gruppen for moregenskaper. 
Sterke moregenskaper på begge sider. 
Oppdretter: Leif Hartveit.
Startvekt: 409 kg
Testdager: 147 Sluttvekt: 680 kg Tilv.: 
1844 gr GFO 2,9 FUP 1,9
Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 
9,80 Fettdybde 0,29
Rangtall 114 som er høyest i testen.  
Meget stor, lang og bredbygd okse. 
Meget godt kjøttsatt i alle deler med 
rekord i muskeldybde på 9,80 cm. 
Bra klauver og bein.

31366 Klaudius P av Utgårdstrøen 

f.18.02.15 Far: Claudius PP Morfar: 
Victor av Helgum. Kollet okse. Uttatt i 
gruppen for moregenskaper. Oppdret-
ter: Bjørn Aasen 
Startvekt: 392 kg 
Testdager: 147 Sluttvekt: 662 kg Tilv.: 
1836 gr GFO 2,7 FUP 1,9
Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 
8,87 Fettdybde 0,31
Oppkrysset. Kollet. Kommer ut med 
111 i rangtall. Tatt ut i gruppa for more-
genskaper, men bør etter testresultater 
også være god på produksjon. Har til-
vekst, GFO og eksteriør som sterkeste 
sider. Men er også bra på FUP og 
muskeldybde. Er også en okse som er 
veldig stor som type. Faren tyske Clau-
dius PP. Morfar er Victor av Helgum 
som er svakt positiv på kalving og god 
på moregenskaper.

31364 King kong av Hovde 

f. 25.01.15 Far: ET High-Five Eide 
Morfar: Tango. FF-okse. Uttatt i 
gruppen for moregenskaper og lett-
kalvere.  Oppdretter: Kristian Hovde
Startvekt: 388 kg
Testdager: 147 Sluttvekt: 618 kg Tilv.: 
1564 gr GFO 2,4 FUP 1,9
Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 
9,39 Fettdybde 0,29
Kommer ut med rangtall på 108. 
Tatt ut både i lettkalvergruppa og i 
moregenskapsgruppa. Er en litt mindre, 
veldig kompakt okse som type. Har 
FUP, eksteriør og muskeldybde som 
sine sterkeste sider. Meget gode bein 
og klauver på oksen. Faren er en 
ET-okse etter gamle og gode Ideal. 
Mens morfaren er Tango. King Kong 
har lav fødselsvekt med hyggelige 
avlsverdier for det samme.

31381 Karamell av Utgårdstrøen 

f. 12.03.15 Far: Chaumeil. Morfar: Birk 
av Værner Kloster. FF-okse. Uttatt i 
gruppen for lettkalvere. 1. reserve som 
gikk inn da Karlis ET av Brodet ble 
trekt. Oppdretter: Bjørn Aasen. 
Startvekt: 334 kg
Testdager: 147 Sluttvekt: 564 kg Tilv.: 
1565 gr GFO 2,1 FUP 1,9
Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 
9,08 Fettdybde 0,31
Kommer ut med rangtall på 106. Tatt 
ut i lettkalvergruppa. God på FUP, 
muskeldybde og eksteriør. Middels 
på tilvekst. En nokså liten okse med 
godt eksteriør. Okse med den fran-
ske lettkalveren Chaumeil som far og 
gards oksen Birk av Værne kloster som 
morfar. En sønn etter Soprano. 
Karamell er en okse som etter type og 
avstamming skal være god på kalving.

31380 Kilroy P av Nørstegård 

f. 31.03.15 Far: Hilberg P ET av Hvam. 
Morfar: Palace. Kollet okse. Uttatt i 
gruppen for moregenskaper. 
Oppdretter Håvard Nørstegård.
Startvekt: 328 kg
Testdager: 96 Nåvekt: 468 kg Tilv.: 
1630 gr GFO 2,3 FUP 2,2
Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 
8,44 Fettdybde 0,21
Oppkrysset kollet. Rangtall 101. Greit 
stor og kompakt okse med bra kjøtt-
setting. Mangler litt på kam. Bra  bein 
og klauver. God på eksteriør. 
En helhetlig og riktig type limousinokse. 
Faren er den norske seminoksen 
Hilberg P ET av Hvam. Morfar er den 
franske semin oksen  Palace.

Reserve
31376 Krutt P av Holann 

f. 21.03.15 Far: Hilberg P ET av Hvam. 
Morfar: Brontus av Rendum. Kollet 
okse. Uttatt i gruppen for moregen-
skaper. Oppdretter: Hans Olav Holann.
Startvekt. 366 kg
Testdager: 103 Nåvekt: 536 kg Tilv.: 
1538 gr GFO 2,2 FUP 2,1
Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 
8,43 Fettdybde 0,27
Oppkrysset. Kollet. Kommer ut 
med rangtall på 102. Tatt ut i 
moregenskaps gruppa. God på 
eksteriør. Middels resultater på andre 
egenskaper, uten å være direkte svak. 
Forholdsvis bra indekser også på 
fødsel. En helhetlig og riktig type 
limousinokse. Faren er den norske 
seminoksen Hilberg P ET av Hvam. 
Morfar er gardsoksen Brontus av 
Rendum, en moregenskapsokse. 
Tas ut som reserve.

Seminokser
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31362 Kompis av Sletten 

f. 12.01.15 Far: Usse Morfar: Thetis. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for 
moregenskaper. Oppdretter: 
Lars T. Sletten Kapelrud.
Startvekt: 365 kg
Testdager: 147 Sluttvekt: 647 kg Tilv.: 
1918 gr GFO 2,6 FUP 1,8
Helhet ved kåring: 7 Muskeldybde 
8,92 Fettdybde 0,16
Kommer ut med rangtall på 113. 
Tatt ut i gruppa for moregenskaper, 
men bør også etter testresultatene 
være knallgod på produksjon. Meget 
godt testresultat med tilvekst og FUP 
som sterkeste sider. Men er også over 
snittet på både GFO og muskeldybde. 
Er veldig stor som type, spesielt leng-
den. Så er neppe noen lettkalver. 
Scorer ikke optimalt på klauver. Faren 
er Usse, den er positiv på kalving, 
morfar er Thetis.

31360 Kyrre av Veiseteigen 

f. 22.12.14 Far: Suc au May Morfar: 
Sander av Kauserud. FF-okse. Uttatt 
i gruppen for lettkalvere. Oppdretter: 
Magne Knapstad
Startvekt: 400 kg
Testdager: 147 Sluttvekt: 636 kg Tilv.: 
1605 gr GFO 2,8 FUP 1,8
Helhet ved kåring: 7 Muskeldybde 
9,75 Fettdybde 0,17
Avvikskode: 92
Rangtall 112. Bra stor, djup og gene-
rell kjøttsatt i alle deler. Ryggmuskel 
på hele 9,75 cm dokumenterer også 
kjøttsettingen. Godt testresultat med 
GFO, FUP og muskel som sterkeste 
sider. Har utflytende klauver foran. 
Generelt litt svak klauvkvalitet.

31367 Karl av Veiseteigen 

f.02.03.15 Far: EvenTyr av Dovre 
Morfar: Superior av Eide. FF-okse. 
Uttatt i gruppen for moregenskaper 
og lettkalvere. Oppdretter: Magne 
Knapstad 
Startvekt: 427 kg
Testdager: 147 Sluttvekt: 677 kg Tilv.: 
1701 gr GFO 2,8 FUP 2
Helhet ved kåring: 7 Muskeldybde 
8,92 Fettdybde 0,31
Kommer ut med rangtall på 109. 
Tatt ut både i lettkalvergruppa og i 
moregenskapsgruppa. Okse som er 
spesielt sterk på GFO. Men også god 
på tilvekst og eksteriør. Også greie 
tall på muskeldybde og FUP. Scorer 
ikke optimalt på klauver. Sønn etter 
den norske eliteoksen EvenTyr av 
Dovre. Morfar er Superior av Eide, en 
gårdsokse etter Omer-MN. Karl har 
meget hyggelige avlsverdier for fødsel, 
som sin far.

31370 Konjakk av Utgårdstrøen 

f. 05.03.15 Far: Dieunordic Morfar: 
Victor av Helgum. FF-okse. Uttatt i 
gruppen for moregenskaper, 
og forventes sterk på produksjon.  
Avler: Bjørn Aasen
Startvekt: 404 kg
Testdager: 147 Sluttvekt: 641 kg Tilv.: 
1612 gr GFO 2,1 FUP 1,8
Helhet ved kåring: 7 Muskeldybde 
9,51 Fettdybde 0,26
Rangtall 108. Bra stor og lang okse. 
Mangler litt bredde foran og i ryggen. 
Litt opptrekte lårfester. Ellers greit 
kjøttsatt. Bra klauver og fine bevegel-
ser, men litt stramme kodeledd.

31372 Kill Bill P av Holann 

f. 10.03.15 Far: Hilberg P ET av Hvam 
Morfar: Milord av Eide. Kollet okse. 
Uttatt i gruppen for moregenskaper. 
Oppdretter: Hans Olav Holann.
Startvekt: 343
Testdager: 147 Sluttvekt: 568 kg Tilv.: 
1531 gr GFO 2,1 FUP 2
Helhet ved kåring: 7 Muskeldybde 
8,48 Fettdybde 0,24
Avvikskode: 92
Rangtall 100. Greit stor, bra frampart 
og rygg. Mangler noe bak. Litt utypiske 
vinkler i bakbein, men funksjonelle. 
Flyter ut litt foran, og trenger 
klauvspikking.

31374 Kontrabass P av Utgårdstrøen 

f.16.03.15 Far: Index PP. Morfar: 
Victor av Helgum. Kollet okse. Uttatt 
i gruppen for moregenskaper og lett-
kalvere. Oppdretter: Elisabeth Y. 
Aasen.
Startvekt: 371 kg
Testdager: 110 Nåvekt: 514 kg Tilv.: 
1367 gr GFO 2,1 FUP 2,2
Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 
8,65 Fettdybde 0,26
Rangtall 98. Greit stor og kompakt 
okse med god bredde og kjøttsetting 
gjennom hele dyret. Fine klauver foran. 
Bra bak, men rett nok  kodeleddet.

Salgsokser
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31375 Komplett ET av Hovde 

f. 21.03.15 Far: Correze. Morfar: 
Charmeur. FF embryookse. Uttatt i 
gruppen for lettkalvere. Morfar er også 
sterk på moregenskaper. Oppdretter: 
Kristian Hovde.
Startvekt: 366 kg
Testdager: 103 Nåvekt: 518 kg Tilv.: 
1524 gr GFO 2,1 FUP 1,7
Helhet ved kåring: 7 Muskeldybde 
9,01 Fettdybde 0,27
Avvikskode: 92
Rangtall 108. Greit stor og bra lang 
okse med god bredde gjennom hele 
dyret. Jevnt bra kjøttsatt i alle deler. 
Ok bakbein, men noe tåvid foran med 
utflytende klauver.

31378 Kosmos av Utgårdstrøen 

f. 31.03.15 Far: Dieunordic. Morfar: 
Victor av Helgum. FF-okse. 
Uttatt i gruppen for moregenskaper, 
og forventes også sterk på produksjon. 
Oppdretter: Elisabeth Y. Aasen.
Startvekt: 337 kg
Testdager: 96 Nåvekt: 474 kg Tilv.: 
1.529 gr GFO 2,2 FUP 2,3
Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 
8,19 Fettdybde 0,29
Rangtall 96. Greit stor okse med grei 
kjøttsetting og bredde i hele dyret. 
Mangler litt lårfylde. Litt grov i beina. 
Funksjonelle bein og klauver.

Underkjente
31361 Klaus av Veiseteigen 

f. 31.12.14 Far: Bushido Morfar: 
Superior av Eide. FF-okse. Uttatt i 
gruppen for moregenskaper. 
Oppdretter: Magne Knapstad 
Startvekt: 359 kg
Testdager: 147 Sluttvekt: 579 kg Tilv.: 
1496 gr GFO 2,3 FUP 2,1
Helhet ved kåring: 5 Muskeldybde 
8,08 Fettdybde 0,26
Avvikskode: 96, 92
Bratte klauvvegger. Fått 5 i eksteriør. 
Rangtall på 98. Slaktes grunnet klauver.

31363 Kronprins Haakon av Sletten 

f. 17.01.15 Far: Harald Rex ET av 
Hovde Morfar: Joufflu. FF-okse. Uttatt i 
gruppen for moregenskaper. Oppdret-
ter: Lars T. Sletten Kapelrud
Startvekt: 312 kg
Testdager: 147 Sluttvekt: 483 kg Tilv.: 
1163 gr GFO 1,4 FUP 2,2
Helhet ved kåring: 6 Muskeldybde 
8,15 Fettdybde 0,19
Avvikskode: 92
Desidert lavest rangtall med 88. Ligger 
langt under gjennomsnitt på alle egen-
skaper som vektlegges. I tillegg behov 
for klauvspikking ved kåring.

31365 Kent av Veiseteigen 

f. 17.02.15 Far: Suc au May Morfar: 
Tricot. FF-okse. Uttatt i gruppen for 
moregenskaper og lettkalvere. 
Oppdretter: Magne Knapstad 
Startvekt: 378 kg 
Testdager: 147 Sluttvekt: 591 kg Tilv.: 
1449 gr GFO 2,4 FUP 2,3
Helhet ved kåring: 6 Muskeldybde 
8,67 Fettdybde 0,26
Avvikskode: 92
Dårlig bedømming på bein. Ser ut til å 
bli mjukere og mjukere i kodeleddet. 
Stoler ikke på at beina og klauvene på 
dette dyret holder i lengden. Rangtall 
97. 

Forklaring på 
avvikskoder 
som er brukt: 

30: Fremskutte bøger

31: Løse bøger

70: Nervøs

92: Klauvskjæring påkrevet

96: Bratte klauvvegger
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31369 Kaizer av Flatmo 

f. 05.03.15 Far: EvenTyr av Dovre 
Morfar: Bostic av Eide. FF-okse. 
Uttatt i gruppen for moregenskaper. 
Oppdrettere: Aud og Martin Sandnes 
Startvekt: 388 kg
Testdager: 147 Sluttvekt: 615 kg Tilv.: 
1544 gr GFO 2,5 FUP 2,2
Helhet ved kåring: 5 Muskeldybde 
8,75 Fettdybde 0,29
Avvikskode: 92, 96
Fått 5 i eksteriør. Rangtall på 99. 
Slaktes grunnet klauver og bein.

31377 Kanon ET av Viersdalen 

f. 21.03.15 Far: Bonux. Morfar: 
Uruguay. FF embryookse. Uttatt i 
gruppen for moregenskaper, 
og forventes også sterk på produksjon. 
Oppdretter: Leif Hartveit.
Startvekt: 353 kg
Testdager: 103 Nåvekt: 496 kg Tilv.: 
1434 gr GFO 1,7 FUP 1,8
Helhet ved kåring: 5 Muskeldybde 
8,66 Fettdybde 0,22
Avvikskode: 96, 92
Bratte klauvvegger. Fått 5 i eksteriør. 
Rangtall på 99. Slaktes grunnet klauver 
og bein.

31379 Kvalitet av Søstuen 

f. 31.03.15 Far: Cameos Morfar: Didrik 
av Schjøll. FF-okse. Uttatt i gruppen 
for moregenskaper, og forventes også 
sterk på produksjon.  Oppdretter: 
Gunhild Sæteråsen.
Startvekt: 307 kg
Testdager: 96 Nåvekt: 451 kg Tilv.: 
1514 gr GFO 1,9 FUP 2,2
Helhet ved kåring: 5 Muskeldybde 
8,51 Fettdybde 0,29
Avvikskode: 92, 70
Kan ikke gå god for lynnet på denne 
oksen. Har kommet mer og mer fram 
ettersom oksen har måttet være 
gjennom diverse ting i forbindelse med 
avslutning av testen. Må derfor slaktes. 
Har også fått 5 i eksteriør grunnet 
lynnet. Rangtall 96.

Styret i TYR Innlandet har vedtatt å videreføre 
vekttilskuddet 
ved kjøp av vekt.

Ved kjøp av vekt kan det gis tilskudd, kr. 3000.- pr. 
person. Det gis ikke mer om flere går sammen om kjøp. 
Dette gjelder nyinnkjøp av vekt. Kopi av faktura må 
legges ved. Den som søker må være medlem av TYR 
Innlandet og Storfekjøtt kontrollen og forplikter seg til å 
veie og registrere vektene der. 

TYR Innlandet kan gi tilskudd til maks 4 vektkjøp i 2016. 
Oppfylles søkekriteriene, er det de 4 første som får 
tilskuddet.

Søknad og kopi av faktura sendes til leder i TYR Inn-
landet Else Engen på epost elseng@online.no. For å få bedre og sikrere avlsverdier i kjøttfeavlen må andelen 

vektregistreringer på dyr økes.

TYR Innlandet gir tilskudd 
til innkjøp av ny vekt

Foto: Tyr. Foto: Tyr.Foto: Tyr.



Returadresse:
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

Nortura eies av bønder, styres av bønder og har 
samme mål som bønder - å skape best mulig 
økonomi for bonden.

Det naturlige valgetNortura eies av bønder, styres av bønder og har 
samme mål som bønder - å skape best mulig 
økonomi for bonden.

Det naturlige valget

Nortura eies av bønder, styres av bønder og har 
samme mål som bønder - å skape best mulig 
økonomi for bonden.

Det naturlige valget


