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Da nærmer det seg jul, og tiden er 
inne for en liten oppsummering for 
året som snart er omme. Og noen 
ord om kommende år som ligger 
foran oss med blanke ark.

LIMMO 2016
Etter siste nr. av Limousin Nytt, så ble 
Agrovisjon i Stavanger gjennomført 
i slutten av oktober. Og det som «alle 
snakker om» etter denne helga, ja det er 
selvfølgelig LIMMO 2016. Det viser igjen 
både i lokale og nasjonale tidsskrift.

Et flott arrangement planlagt og gjen-
nomført av Limousin-entusiaster, med 
Bjørn Østebrød i spissen. Mange var 
med på gjennomføringen, men Bjørn var 
den som hadde hovedansvaret for plan 
og gjennomføringen.  Takk til alle som 
var med for å få til dette arrangementet, 
at det ble så vellykket som det ble. Både 
de av dere som stelte i stand, var med 
under auksjonen, og til dere som stilte 
med dyr. 

Auksjonsteltet var stappfullt med kjøpe-
lystne Limousin-bønder, og mange 
andre nysgjerrige både bønder og by-
folk. Og mange flotte dyr ble lagt under 
hammeren. Slik at når Auksjonarius, den 
alltid blide og munnrappe Marius Kvæ-
ken, slo «hammeren» i bordet for siste 
gang var omsetningen kommet opp i vel 
1.1 millioner kroner. Ny rekord på om-
setning, slår et godt fornøyd Limousin- 
styret fast.

Mere registrering
Ja, vi viser igjen. Både på Agrovisjon, 
men også på seminstatistikken. Her 
har vi en jevn og god økning hver mnd. 
Dette viser at det er gjort et godt arbeid i 
Avlsutvalget. Men her kommer et hjerte-
sukk inn.

Vi er jevnt over for lite flinke til å regis-
trere vekter mm, for å kunne få til et 
bredere tallmateriale i avlsarbeidet. 
Her må vi få flest mulig med oss til å  
registrere fødselsvekt, 200-dagers 
vekt og 365-dagers vekt. Gå inn i  
Storfekjøtt-kontrollen under aktiv avl, 
så finner dere ut når det er passende å 
veie. Der kan dere ta ut lister over tids-
perioden dere kan registrere både 200 
og 365 dager vekta. Fødselsvekta må 
registreres innen 7 dager. Starter en 
med dette, så blir det mere interessant 
for hver enkelt å se på tilveksten og 
hvem som er best å satse på videre.   
Tar vi et felles løft, er det garantert at vi 
får det til.

Sammen er vi sterke, og får til det vi går 
inn for. Skal vi være «EN VINNER», ja så 
skal vi være best her og!

Økning på antall ammekyr
Nortura regnet ut i fjor høst, at vi måtte 
øke ammekutallet med 4500 amme-
kyr hvert år de neste 10 år, for å være 
i «kjøttbalanse». Og dette fikk vi til, 
sammen med de andre rasene. Nå når 
total melkemengde skal ned, skal vi 
være frempå for å få melkebonden til å 
satse på Limousin. Slik at vi får en stor 
del av økningen som kommer de neste 
årene. 

Stå på i året som kommer, både med 
driften og vektregistreringer. Ønsker 
dere lykke til med neste års drift. Håper 
vi kan samles til et godt årsmøte i  
februar. Kommer tilbake med dato.

Med disse linjene vil jeg ønske dere 
en stille og rolig julehøytid, og et frem-
gangsrikt GODT NYTT ÅR i 2017.

Med vennlig hilsen 

Torleif Susort
Syreleder

LIMMO 16 
– den nye 
«snakkisen»

Leder

Av: Torleif SuSorT, 
STyreleder i NorSk limouSiN
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Nok en limousinauksjon
er avviklet med rekorder
Som en del av Agrovisjon på Forum 
i Stavanger avviklet Norsk Limou-
sin sin årvisse livdyrauksjon. Både 
kjøpe- og skuelystne stod ringside 
da auksjonarius Håkon M. Kvæken 
startet utropingen av auksjonsdy-
rene - 24 i tallet. 
    
Av: JAN oTTo veiSeTh

En erfaring som er verdt å få med seg, 
var at det var litt knapt med tribuner slik 
at det var vanskelig å få sett de defile-
rende dyra. Derimot var det ikke van-
skelig å få sett eller hørt auksjonarius 
Kvæken. På vanlig måte fikk han godt 
tak på publikum med sine kommenta-
rer og anekdoter. God presentasjon av  
dyrene stod Kristian Heggelund for - 
også det sedvanen tro.

Det var tidenes beste kvalitet på auk-
sjonsdyrene. Mulig bidro også innsla-
gene fra scenen til at det ble satt ny 
omsetningsrekord. Det ble omsatt dyr 
for 1.112.000 kroner på auksjonen. 
Snittprisen ble kr 48.348 som er vel 
7.000 kroner høyere enn etter fjorårets 
auksjon. Dyreste ku gikk for 77.000  
kroner; dyreste okse ble klubbet på 
85.000 kroner. 

Det er ikke bare auksjonsteamet som 
går igjen på enestående auksjonene til 
Norsk Limousin. Eksempelvis kan nev-
nes at Elin og Halvor Øiestad bidro til at 
det i år ble satt ny prisrekord for drektig 
ku; i fjor satte de prisrekord for kvige 
på 110.000 kroner. Kjøperne av den  
dyreste oksen, Katrine og Torleif Sunde 
jr., har gjennom årene vært å se på 
kjøps listene på Staur og Limmo.

Det frivillige arrangørkorpset hadde lagt 
ned et enormt arbeid for å sikre god 
oppstalling av dyra og ikke minst en 
trygg og rask avvikling av auksjonen. 
At oppstallingen og defileringen forløper 
smertefritt er utrolig viktig med så mye 
folk tilstede.

Det ble kamp om de beste 
plassene blant de skuelystne.
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Pensjonert limmoavler, Reidar Aamodt (tv) gir sine råd til den yngre 
generasjonen. Sønnen Sveinung kjøpte Kompis P av Steinvik.

Roy Engelsvoll (th.) i givende samtale med yngre besøkende på 
auksjonen.

Både Bjørn Aasen (tv) og Kolbjørn Kittelsrud (midten) hadde dyr på 
auksjonen.

Unge studerer detaljer om auksjonsdyrene.

Rekordoksen Hom Run P ET defilerer villig. En av krumtappene i arrangementsgruppa, Bjørn Østebrød (i midten 
m/rødt) samtaler med interesserte før auksjonen.
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Auksjonspriser
Total omsetning ble på kr. 1.112.000. Snittprisen ble 
kr 48.348 som er vel 7.000 kroner høyere enn etter 
fjorårets auksjon.

Kua 421 Irene av Heiå satte norgesrekord for eldre 
hunndyr med en pris på 77 000. Hun er såkalt full french 
med franske Arial som far, og hun er også drektig med 
en fransk okse. Oksen Hom Run P ET av Hovde gikk for 
85 000, og ble med det dyreste hanndyr.

Oppnådde priser under auksjonen. 

Lot 2: 
921 Lillegull FF kvige, embryoavkom. Eier: Marit og Tore 
Mæland, Auksjonspris: kr. 35.000. 
Kjøper: Lars Henden, Valsøyfjord.

Lot 3: 
533 Index P av Utgårdstrøen O Kolla ung kvige.
Eier: Bjørn Aasen, Auksjonspris: kr. 25.000. 
Kjøper: Sigurd Ribe, Tonstad.

Lot 4: 
857 Kompis P av Steinvik, Homozygot kolla ung okse. 
Eier: Rita Steinvik, Auksjonspris: kr. 67.000. 
Kjøper: Sveinung Aamodt, Hellvik 

Lot 5: 
512 Kolla O kvige drektig. Eier: Roy Engelsvoll, 
Auksjonspris: kr. 40.000. Kjøper: Sven Sola, Vigrestad.

Lot 6: 
601 Linn av Henda, FF ung kvige. Eier: Lars Henden, 
Auksjonspris: kr. 27.000. 
Kjøper: Tor G. Rødsrud, Froger.

Lot 7: 
1420 Jessi av Viersdalen, FF ku drektig. 
Eier: Leif Hartveit, Auksjonspris: kr. 66.000. 
Kjøper: Sven Sola, Vigrestad.

Lot 8: 
1401 Hom Run P ET homozygot kolla embryo okse. 
Eier: Kristian Hovde, Auksjonspris kr. 85.000. 
Kjøper: Katrine og Torleif Sunde, Hafrsfjord.

Lot 9: 
595 Katrine av Kittelsrud, FF kvige drektig. 
Eier: Kolbjørn Kittelsrud, Auksjonspris: kr. 35.000. 
Kjøper: Olav Lie, Furnes.

Lot 10: 
312 Katrine av Utgårdstrøen, FF kvige drektig.
Eier: Bjørn Aasen, Auksjonspris: kr. 44.000. 
Kjøper: Ingrid av Skutle og Hans O. Øvsthus, Voss.

Lot 11: 
536 Bavardazze av Utgårdstrøen, FF  ung kvige. 
Eier: Bjørn Aasen, Auksjonspris: kr. 32.000. 
Kjøper: Lars T. Sletten Kapelrud, Sømna.

Lot 12: 
933 FF embryookse. Eier: Marit og Tore Mæland, 
Auksjonspris: kr. 35.000 Kjøper: Arild Risa, Rennesby.

Lot 13: 
350 ET O Kolla kvige drektig. Eier: Ole A. Lerfald, 
Auksjonspris: kr. 43.000. 
Kjøper: May Kristin Lofthus, Saudasjøen. 

Lot 14: 
421 Irene av Heiå FF ku drektig. 
Eier: Svein M. Skadsem, Auksjonspris: kr. 77.000. 
Kjøper: Elin og Halvor Øiestad, Rykene.

Lot 15: 
1422 Johanna av Viersdalen O Kolla kvige drektig. 
Eier: Leif Hartveit, Auksjonspris: kr. 45.000.
 Kjøper: Sven Sola, Vigrestad. 

Lot 16: 
1055 Lucas av Lillebråten O Kolla ung okse. 
Eier: Sigrid Lillebråten, Auksjonspris: kr. 66.000. 
Kjøper: Kristian Nesse, Kleppe.

Lot 17: 
515 O Kolla kvige drektig, Eier: Roy Engelsvoll. 
Auksjonspris: kr. 46.000. Kjøper: Olav Kr. Oen, Rong.

Lot 18: 
585 Katrin av Henda O homozygot Kolla kvige drektig. 
Eier: Lars Henden, Auksjonspris: kr. 67.000. 
Kjøper: Sven Sola, Vigrestad.
 
Lot 19: 
590 Kaja av Kittelsrud FF kvige drektig. 
Eier: Kolbjørn Kittelsrud, Auksjonspris: kr. 34.000. 
Kjøper: Sigurd Ribe og H. Oksefjell, Tonstad.

Lot 20:
932 Mari FF embryo kvige. Eier: Marit og Tore Mæland,  
Auksjonspris: kr. 36.000. 
Kjøper: Sigurd Ribe og H. Oksefjell, Tonstad.

Lot 21: 
444 Karoline av Alvheim FF ung kvige. Eier: Svein M. 
Skadsem, Auksjonspris: kr. 45.000. 
Kjøper: Morten Helleberg, Sola

Lot 22: 
503 Claudia P av Utgårdstrøen O Kolla drektig. 
Eier: Bjørn Aasen, Auksjonspris: kr. 50.000. 
Kjøper: Morten Helle Berg, Sola.

Lot 23: 
1515 av Viersdalen O Kolla kvige drektig.
Eier: Leif Hartveit, Auksjonspris: kr. 53.000. 
Kjøper: Morten Helleberg, Sola.
 
Lot 24: 
72128 Hurman Sortedal FF semin okse. 
Eier: Odd Wandsvik, Auksjonspris: kr. 60.000. 
Kjøper: Torleif Susort, Tysværvåg.
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Intro  Kraftfôr til kalv (0-3 mnd 
med levende gjær).

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

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

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

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

DRØV 
til storfe i vekst

NYHET
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Noen av damene i limousin-miljøet 
har allerede oppdaget de og kjøpt 
produkter av dem. De har nyttige 
og fine arbeidsklær for kvinner 
som er både behagelige å jobbe i 
og forfriskende å se på. De to søs-
trene som står bak nyetableringen 
var lei av å gå¨i kjedelige unisex 
kjeledresser og annet arbeidstøy 
som i tillegg ofte hadde triste og 
lite feminine farger. 

For tre år siden gikk de i gang med virk-
somheten som tilbyr arbeidsklær til kvin-
ner i alle aldre, tilstander og fasonger. 
Begge søstrene som kommer fra Grong 

i Nord-trøndelag, har tilbragt mye tid på 
gård. De har fått litt hjelp av forskjellig 
art i startfasen og nå er de på nett, bok-
stavelig talt. 

LimousinNytt har snakket med jenter i 
limousin-miljøet som allerede vet om be-
driften og har anskaffet produkter. Dette 
er flotte plagg både for kvinner som vil 
føle seg vel når de jobber med dyr, jord 
og maskiner eller for menn som vil gi en 
oppmerksomhet til noen de har i tan-
kene. I disse førjulstider er det en gylden 
anledning for en presang til noen du bryr 
deg om som ikke alle har.

Du finner de på www.traktorpikene.no

TRAKTORPIKENE 
– jenter med spennende 
produkter og gode ideer

Arbeidsklær til kvinner i alle aldre, tilstander 
og fasonger.
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Landbruksentreprenører
kjøpte årets rekordokse
Å benevne Kathrine og Thorleif 
Sunde jr. for landbruksentre-
prenører vil nok noen oppfatte 
som negativt. Nok spesielt små-
skalafantastene. Men å bruke 
entreprenør om en som driver 
innen landbruket må også kunne 
oppfattes som en positiv beskri-
velse. Den passer i alle fall godt 
for driverfamilien på Kuleberget 
i Revheim, Stavanger kommune, 
på Jæren som for øvrig sikret seg 
rekordoksen under årets auksjon, 
Hom Run P ET  fra Kristian Hovde.

    
Av: JAN oTTo veiSeTh

Paret på Kuleberget har gjennom flere år 
vært å se på kjøpslistene under auksjo-
ner – både på Staur og LIMMO. – Vi har 
hele tiden hatt som mål å tilføre beset-
ningen topp genetikk. Vi ønsker primært 
kollete homozygote okser, og er stadig 
på utkikk etter det. Det er Kathrine som 
går igjennom lister og kataloger for å 
finne ut hvilke okser som er interessante 
i vår besetning, sier Thorleif.

I dag har vi 5 gårdsokser i fjøset: Tarzan 
av Utgårdstrøen, Garibaldi av Steinvik 
og Important av Steinvik, Kontrabass av 
Utgårdstrøen og nå sist Home Run, sky-
ter Kathrine inn. 

Flere produksjoner 
På sine nesten 2.000 da ,på egne går-
der og leiejord, i tre jærkommuner driver 
familien Sunde med flere produksjoner: 

limousin, potet, kålrot, korn, gras, ver-
pehøns og gårdsbutikk. Gårdsdrift er 
ikke det eneste som Thorleif driver med. 
Sammen med sine tre brødre driver han 
Malerbua Utleie; for øvrig et firma som 
har spesialisert seg på utleie av møbler 
og diverse utstyr til messer. Firmaet har 
avdelinger i Stavanger, Oslo og Bergen.  
Han er også medeier i Traktor og Land-
bruk som blant annet leverte grindene til 
auksjonen på Agrovisjon. Også NT-Mas-
kin i Steinkjer er han medeier i. Og så har 
han firmaet Sunde Handel som driver 
med leiekjøring med anleggsmaskiner. I 
dette firmaet er de to eldste sønnene på 
tur inn som ekstra arbeidskraft i tillegg til 
sine studier. 

I tillegg til slektsgården kjøpte faren på 
midten av 80-tallet en ny gård noen ki-
lometer borte.  Han fikk ikke konsesjon. 
Det fikk heller ikke Thorleif før reglene 

Mordyr på rekke og rad. Katrine og Torleif 
Sunde jr. har plass til vel 100 mordyr på 
denne siden av fôrbrettet. Et tilsvarende areal 
ligger ubrukt på den andre siden av fôrbrettet.
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Uunnværlig fullfôrmaskin. Torleif får en del overkuddsmasser fra de øvrige produksjonene på gårde. Dessuten får han tilbud om å ta over 
rester og overskudd fra andre produsenter. Da er det godt å få finmalt og blandet fôret med grovfôr.

Gamlefjøset er ominnredet til oksefjøs.
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om offentlig forkjøpsrett ble endret. Så 
nå eier Thorleif begge gårdene, og har 
nå muligheten for å overføre en del av 
driftsmidlene til den andre gården – ved 
eller uten generasjonsskifte. Men da må 
det bygges driftsbygninger. 

Startet i -91
Sunde begynte så smått med kjøttfe i 
1991; da med fire herefordkuer. Da 
hadde det ikke vært dyr på gården siden 
i 1975. Det gikk ikke helt på skinner i 
starten. - I 1998/99 herjet paratuben på 
Østlandet, og vi hadde fått tak i en limo-
usinokse fra en såkalt kontaktbesetning. 
Etter en del prøvetaking ble det krevd at 
den oksen måtte slaktes. Vi klarte å få 
erstatning for den fra Staten, og gården 
ble ikke båndlagt på noen måte. Men 
etter dette var det faktisk umulig for oss 
å få kjøpt en dugande limousinokse; så 
det ble en Blonde i stedet, beretter Thor-
leif Sunde. 

-Men vi ga ikke opp å satse på limou-
sin. Møter som ledelsen i Limousin Unik 
arrangerte her på Jæren i starten på 
2000-tallet ble avgjørende. Der fikk vi 
høre om merprisene både på okse og 
kalv, og det virket forlokkende. Vi har 
ikke kommet skikkelig i gang med Kalv 
Unik, men Kathrine har ambisjoner om å 
gå skikkelig inn i et driftsopplegg tilpas-
set oss, framholder Thorleif.  

 For to år siden sto et nytt ammekufjøs 
ferdig. Med gamlefjøset som oksefjøs 
er det plass for vel 150 mordyr med full 
framfôring nyfjøset. I dag er det en del 
andre framfôringsokser i oksefjøset i til-
legg til limousinene.

Utvidelse forberedt
Det spesielle med det nye fjøset er at 
bygget kan romme dobbelt så mange 
dyr som i dag. Eierne av bruket på Kule-
berget har bygd for framtiden. Den ene 
halvparten av fjøset, det vil si ene siden 

av fôrbrettet, kan innredes med samme 
antall liggebåser som på den siden som 
er i bruk. Oksefjøset er også bygd slik 
at det kan utvides på en enkel måte for 
å romme flere dyr. Gjødelshåndteringa 
er også forberedt for utvidelse. Sprede-
areal er heller ikke noe problem.

-Selv om alt ligger til rette for å øke pro-
duksjonen, er det ikke besluttet noe. 
– Det vil koste en god del penger. Pr i 
dag eier vi selv  besetning , ikke banken 
eller andre. I og med at vi har den andre 
gården, og vi har sønner som viser in-
teresse, så er det ok å ha forberedt 
ulike muligheter for å øke produksjonen 
– også i forhold til tilskuddsregimet for 
kjøttfeproduksjon. Pr i dag stimulerer 
ikke det til å satse stort, er Kathrine og 
Thorleif Sunde skjønt enige om - selv om 
de ikke depper av den grunn.

Katrine Sunde tar rede på hvilke okser de skal kjøpe inn. Her er det Kontrabass av Utgårdstrøen som får noen godord.
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Beskrivelser av import
seminokser 201617
Importsemin ankommer i januar
Elleve import okser er det bestilt sæd av. Etter planen skulle  
7 av disse ankommet i november, slik at de kunne vært til-
gjengelig nå i desember. Dette har ikke gått som det skulle, 
men de skal ankomme nå i desember. De er klare for leve-
ring i januar, for de som trenger det med en gang.  Bestillings 
skjema for årets import okser blir lagt ut på Tyr sin hjemmeside  
15. desember, med bestilling frist 2 Januar. 

Oksene i fra Evolution (tidligere Sersia) kommer det til å bli 
sendt en ny bestilling av på nyåret, så alle skal få det antallet 
de ønsker. Dere bestiller da sæd, med levering i den måne-
den dere ønsker. I påvente av import oksene ankommer, vil 
vi oppfordre til bruk av de Norske oksene. Vi har aldri hatt så 
mange gode okser å velge i.

Fumaroli: FF okse som er nr. 2 på Moussours, teststasjo-
nen for moregenskaper i F årgangen. Avler middels tilvekst, 
mye muskel. Døtrene har mye melk og god kalvingsevne.  Far 
Urville, ff Scapin, mf Ionesco. Kjent og mye brukt genetikk på 
begge sider, med Urville og Ionesco.

Frascati: FF okse som er nr 1 på Moussours, teststasjonen 
for moregenskaper i F årgangen. Avler middels tilvekst, mid-
dels muskel. Døtrene har mye melk, god kalvingsevne og god 
fertilitet.  Far Tastevin, ff Epson, mf Triomphe. Kjent og mye 
brukt genetikk på farsiden med Tastevin og Epson. Ny gene-
tikk på morfarsiden med Triomphe.

Gengiskhan: FF ungokse fra G årgangen. Ikke testet på Mo-
ussours ennå.  Grei fødselsindeks, men noe svak sikkerhet. 
Avler middels tilvekst og muskel. Ut fra genetikken på far og 
mf siden er det håp om moregenskaper. Far Anecdote, ff On 
Dit, mf Ozeus. Kjent og mye brukt genetikk på begge sider, 
men kombinasjonen er ny.

Cameos: FF okse som er nr 3 for alle årganger på Mous-
sours, teststasjonen for moregenskaper. Cameos ønskes 
reimportert, da han har veldig sterke tall over hele linja, med 
unntak for svak fertilitet. Far Remix, ff Cassis, mf Mas Du Clo. 
Kjent og mye brukt genetikk på begge sider.
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Jensuis PP: Homozygot kollet ungokse. Ikke testet på slak-
teegenskaper eller moregenskaper ennå. Ut fra genetikken på 
far og mf siden, er det håp om moregenskaper, men som 
ungokse er det stor usikkerhet hva han avler. Far Gunadark 
PO, ff Remix, mf Cyan PO. 

Excel: FF okse fra E årgangen. Ikke testet på Moussours, 
heller ikke testet sønner på teststasjonen for slakteegenska-
per. Franske storfekjøttkontroll tall dokumenterer at avkom har 
supert lynne/temperament, stor tilvekst og mye muskel. Far 
Manoir Mn, ff Cesarhenon, mf Navarin MN.  Lite brukt genetikk 
i Norge.

Idalgo PP: Homozygot kollet ungokse. Ikke testet på slak-
teegenskaper eller moregenskaper ennå. Han er brukt noe i 
Irland og irske tall dokumenterer at dette er en produksjons-
okse som avler tilvekst og muskel. Fødselsforløp noe tyngre 
enn gjennomsnitt. Tallene er usikre. Far Fanon P, ff Tigris, mf 
Clovis. 

Felix MN: FF okse fra Broussaud besetningen. Lettkalver. Fin 
beinbygning og avler elegante hunndyr. Godt eksteriør med ei 
god overlinje. Far Baccara, ff Ultrabeau, mf Joueur. Ny gene-
tikk i Norge.

TST Kanos: Homozygot kollet okse. Avkommene er dype 
med stort bekken og god muskelfylde. Produksjonsokse an-
gitt å være god på fôrutnyttelse. Far TST Kant, ff Kana PP, mf 
Heathrow P. Bak seg har han Unisson på farsiden og Ideal på 
morsiden. Ny genetikk i Norge.

Posthaven P Zansibar: Homozygot kollet canadisk okse. 
Tidligere importert i 2015 men få avkom er født i Norge. Zan-
sibar er beskrevet i Canada, som en harmonisk middels stor 
okse, med en flott muskel bygning. Canadiske tall tyder på en 
lettkalver med god tilvekst og melk i døtrene.



13LimousinNytt  4|2016

Haribo: Homozygot kollet sveitsisk okse. Liten av type. På 
bakgrunn av kalver født i sveits omtales han som lettkalver. 
Ny genetikk i Norge.
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Fumaroli Hornet 15/8-2010 FR 2219275162 - ++ M ++ + M

Frascati Hornet 23/10-2010 FR 1934047978 - ++ M ++ M ++

Gengiskhan Hornet 19/9-2011 FR 1934921406 + M M

Cameos Hornet 22/9-2007 FR 2424507604 M + ++ ++ +++ -

Jensuis PP Kollet 14/11-2014 FR 1215150355

Ecxel Hornet 18/9-2009 FR 1210081834 M ++ +++

Idalgo PP Kollet 2/2-2013 FR 8758730945

Felix MN Hornet 7/1-2010 FR 2350863454 ++ + +

TST Kanos PP Kollet 2/9-2013 DE 0946107216 - M + ++

Haribo Kollet CH 120. 1122. 5039.0 +

Posthaven P Zansibar Kollet 18/2-2012 CFM0209827 ++ + ++

Embryoimport
Det jobbes med embryo skyllinger i Frank-
rike, vi har bestilt 100 FF embryo. Det har tatt 
tid. Når vi skal importere embryo, ønsker vi å 
ta inn nye gener som kan bidra i avlsarbeidet. 
Vi sliter litt med at vi blir tilbudt kuer for skyl-
ling, som begynner å bli godt oppi årene, og 
har mye slektskap i Norge. Vi kommer med 
mer info og mulighet for bestillinger, når vi får 
bekreftelser fra Frankrike om hvilke skyllinger,  
og antall embryo som har blitt godkjent for salg.  
Så følg med på våre hjemmesider.
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Tilpassa kraftfôr 
gir bedre resultat

           

www.fiska.no

FISKÅ MØLLE AS
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE AS 
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

Ein god fôringsstrategi er ofte det som 
skal til for at du skal nå dine mål. Hos 
Fiskå Mølle får du dedikerte rådgivere 
som hjelper deg å oppnå en optimal 
produksjon.

Populære kraftfôr til 
slakteokser og ammeku

• TOPBULL
Eit robust kraftfôr tilpassa slakteoksar 
på intensiv fôring.

• NOR500
Prisgunstig all-round kraftfôr.

• MAXAMMONBYGG
Eit basisk fôrmiddel (pH ca 9) som kan 
fôrast i store mengder.

• SAU/LAM APPETITT
Trass namnet viser erfaringar at eldre 
kalvar veks og trives godt på dette 
fiber- og proteinrike kraftfôret sjølv i 
store mengder.

For ein tilpassa fôringsstrategi 
til okse og ammeku, kontakt: 

Kjell-Rune Vik
Produktsjef drøvtyggerfôr
Mob: 982 61 270

E-post: kjell-rune.vik@fiska.no
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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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Fødselsforløp Vektegenskaper Slakteegenskaper Moregenskaper

Kvige Ku 0 200 365 Slaketvekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

93 *** 117 *** 93 *** 107 *** 111 *** 122 *** 95 *** 113 *** 103 *** 103 ***

Fødselsforløp Vektegenskaper Slakteegenskaper Moregenskaper

Kvige Ku 0 200 365 Slaketvekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

123 *** 103 *** 92 *** 114 *** 111 *** 101 *** 124 *** 119 *** 80 *** 93 **

Fødselsforløp Vektegenskaper Slakteegenskaper Moregenskaper

Kvige Ku 0 200 365 Slaketvekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

108 *** 124 *** 89 *** 80 *** 93 *** 92 *** 98 *** 98 *** 119 *** 117 **

Eliteokser 201617
EvenTyr av Dovre 
Genstatus FF. Avlsverdiene dokumenterer at EvenTyr er sterk 
på produksjon. Han gir lette fødselsforløp brukt på ku. Han 
har styrket sine avlsverdier på døtres fødselsevne og melke-
evne. EvenTyr fremstår som en meget sterk okse, brukt både 
til produksjon og til å avle gode mordyr.

Totalindeks: 118
Fødselsindeks: 97
Produksonsindeks: 120

Farman av Dovre
Genstatus FF. Avlsverdiene dokumenterer at Farmann er en 
meget god produksjonsokse, som gir lette fødselsforløp både 
på kvige og ku. Svak på døtres fødselsevne og lav avlsverdi 
også på døtres melkeevne.

Totalindeks: 119
Fødselsindeks: 122 
Produksjonsindeks: 110 
Morindeks: 90 

Fabian av Gorseth
Genstatus O, kollet. Avlsverdiene dokumenterer at er Fabian 
gir lette fødselsforløp brukt på kvige og ku. Svak på produk-
sjon. Han har styrket sine avlsverdier på døtres fødselsevne 
og melkeevne. Fabian fremstår som ett bra lettkalver alterna-
tiv, som avler gode mordyr.

Totalindeks: 102 
Fødselsindeks: 112  
Produksjonsindeks: 88  
Morindeks: 128 

    
Av BJørN AASeN
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Fødselsforløp Vektegenskaper Slakteegenskaper Moregenskaper

Kvige Ku 0 200 365 Slaketvekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

125 *** 122 *** 83 *** 107 *** 96 *** 95 *** 110 *** 55 *** 101 *** 70 **

Fødselsforløp Vektegenskaper Slakteegenskaper Moregenskaper

Kvige Ku 0 200 365 Slaketvekt Slakteklasse Fettgruppe Kalvingsevne 200

111 *** 117 *** 87 *** 93 *** 102 ** 101 ** 98 101 

Gubben av Hvam
Genstatus O, kollet. Avlsverdiene dokumenterer at Gubben 
gir meget lette fødselsforløp brukt på både kvige og ku. Sterk 
på slakteklasse, svak på fett. Svak på døtres melkeevne. 
Gubben  fremstår som ett meget sikkert lettkalver alternativ.

Totalindeks: 99 
Fødselsindeks: 127  
Produksjonsindeks: 93  
Morindeks: 54 

Ibiza P av Hovde
Genstatus O, kollet. Avlsverdiene dokumenterer at Ibiza gir 
meget lette fødselsforløp brukt på både kvige og ku. Middels 
på produksjon. Han har ikke tall for moregenskaper ennå. 
Ibiza fremstår som ett meget sikkert lettkalver alternativ, med 
ny kollet genetikk.

Totalindeks: 
Fødselsindeks: 114  
Produksjonsindeks: 99  
Morindeks: 

Bærer frukter 
En fin kvigekalv etter den nye eliteoksen Ibiza av 
Hovde. Kvigekalven er her tre måneder gammel, og 
har Hom Run som morfar. Hom Run ble solgt for 
85.000 kroner under LIMMO 16 i Stavanger i høst.

Tilgjengelig 
kjønnsseparert sæd
I fra Frankrike har vi tilgjengelig kjønnsseparert hundyr 
sæd fra 4 okser. Disse 2 er på lager i Frankrike;
Dahair og Chatelain

Disse 2 blir separert i disse dager, og vil være klare på 
ny året. Frascati og Fumaroli.

Dahair er en av de oksene det tilbys kjønnsseparert sæd ffa. Foto: Kristian Hovde
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Drøm og verdivalg realisert 
av nystartet limousinavler
Når barndomsdrømmen og nytt 
verdivalg faller sammen, faller en 
beslutning relativt enkelt. Men det 
er dermed ikke sagt at livet etterpå 
blir en dans på roser. Det var inn-
trykket jeg satt igjen med etter 
praten om prosessen og beslutnin-
gen ekteparet Berger så endeliktet 
på i mai i år. Da rykket familien 
Berger inn på gården Nedre Bjøkne 
på Lora. 

    
Av: JAN oTTo veiSeTh

Den ferske limousinavleren, Eva Berger, 
var en travel karrierekvinne inntil for om 
lag et år siden. -  Etter hvert som barna 
voks til, gikk det opp for meg at de hadde 
behov for at jeg var mer tilstede for dem. 
Og jeg stilte meg spørsmål om det livet 
jeg levde, var det livet jeg selv ville ha for 
resten av livet. Jeg bestemte meg for å 
søke et alternativt levesett. Disse tankene 

falt sammen med at drømmen jeg har 
hatt helt siden jeg var jentunge, dukket 
opp med forsterket ønske om realisering: 
Eget gårdsbruk med dyr, kommer det 
oppriktig fra Eva Berger da LimousinNytt 
avlegger den nyetablerte familien et besk 
på gården.

-Både mannen min, Ove, og jeg be-
stemte oss for å begynne å orientere 
oss om mulighetene for å skaffe oss et 
gårdsbruk. Ettersom ingen av oss er født 
og oppvokst på gård, måtte vi gå på det 
åpne markedet for å finne noe egnet – og 
også hva vi ville drive med på gården.

Falt for limousin
- Jeg har alltid vært glad i dyr, og hadde 
ridehester da jeg bodde på Kolbotn 
utenfor Oslo. Så det måtte bli dyrehold 
på gården. Samtidig som vi søkte etter 
egnet gårdsbruk, orienterte vi oss mot 
kjøttfe. Min interesse for dyr, førte til at 
jeg traff på Limousinrasen i ulike sam-
menhenger. Og jeg syntes jeg hadde 
et avstandsforhold til den rasen. Det er 
pene dyr som er lett å falle for, kommer 

det anerkjennende fra Eva – som legger 
til at det er hun som skal ta seg av den 
daglige driften av gården. Ove er på ut-
kikk etter ny jobb i området.

- Da vi gjorde mer inngående søk på 
ulike nettsider, fant vi at limousin hadde 
god tilvekst og grovfôrutnyttelse. Og vi 
opplevde at det var et svært aktivt og 
offensivt produsentmiljø som jobber med 
rasen, og etter hvert er vi blitt godt mot-
tatt, og fått gode svar og råd på våre 
spørsmål.

Både fjøset og dyrkamarka var utleid 
inntil salget. Et eldre melkefjøs med 
båser og et bingefjøs med spalt var de 
bygningsmessige resursene som paret 
kunne ta i bruk. Gården består av 127 
da dyrket mark samt en del utmarkstei-
ger som skal dyrkes opp til kulturbeite. 
Planen er å bygge nytt fjøs. Men det vil ta 
noen år med drift før det kan realiseres. I 
mellomtiden har de planer med å foreta 
enkle bygningsmessige endringer for å 
forenkle den daglige driften.

Livets realiteter. -Omstendigheter gjorde at 
denne kalven måtte fôres med flaske, og 
fikk i sommer plass sammen med de andre 
kjeledyrene på gården, forteller Eva som her 
viser fram staskalven sammen med datteren 
Camilla.
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Det er ikke kun i gårdsbruket som paret 
på Nedre Bjøkne har investert i. De har 
fylt opp gården med limousiner – fine 
FF- og O-dyr. I tillegg har de kjøpt inn en 
del framfôringskviger – krysningsdyr som 
skal leveres til slakt etter jul. Det ble kjøpt 
inn enkelte livdyr fra Aktive avlsbesetnin-
ger; og det ble kjøpt inn en blanding av 
limousin mordyr som var drektige - eller 
bedekningsklare.

Avlsdyr framfor maskiner
-For å spissformulere: vi la vekt på å 
kjøpe inn gode avlsdyr framfor maskiner. 
Det er dyrematerialet som skal gi oss 
inntekter. Vi har ikke helt bestemt oss for 
om vi skal satse på slakte- eller livdyrbe-
setning – eller en kombinasjon. En del av 
de innkjøpte dyra har gener som egner 
seg for livdyrsalg til våren. Utviklingen i 
livdyrmarkedet vi være avgjørende for 
hvordan vi skal satse. Vi er også interes-
sert i å teste ut leveranse av slakt til Kalv 
Unik, sier Eva, og legger til at de er nødt 
til å leie maskinhjelp for å få gjort en del 
av gårdsarbeidet en tid framover.

En skal ikke ha lang erfaring med gårds-
drift før en skjønner at det er et kraftig 
økonomisk løft å anskaffe seg både gård, 

besetning og andre driftsmidler. Både 
Eva og Ove har økonomisk bakgrunn, og 
er klar over at det vil ta tid før gården kan 
gi en anstendig inntekt til en av dem. 

- Bruket er i minste laget for å gi en til-
fredsstillende inntekt. Så vi er på jakt etter 
tilleggsjord. Her i bygda er det gode vilkår 
for grasproduksjon, så det er hard kamp 

om jorda. Men et resultat av det er at ut-
budet av grovfôr er godt. Og vi må satse 
på innkjøp av grovfôr skal vi øke beset-
ningen til de planlagte 30 kalvingene som 
vi har plass til.

Det hører med til historien om familien 
Berger at de har andre hobbydyr på går-
den - som hest, høner og hunder. 

           

www.fiska.no

FISKÅ MØLLE AS
ROGALAND  
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE 
ETNE AS 
Tlf. 53 77 13 77

FISKÅ MØLLE 
TRØNDELAG  
Tlf. 73 85 90 60

FISKÅ MØLLE
FLISA 
Tlf. 62 95 54 44

FISKÅ INTRODUSERER 
Nytt mineraltilskudd 
med unike egenskaper

 TOPLICK til storfe 
• TOPLICK Gjeldku
• TOPLICK Kvige
• TOPLICK Laktasjon

TOPLICK 
til sau og lam

• TOPLICK Sau

PRAKTISK SPANNHOLDER
Spannholderpatentet til TOPLICK gjør 
det enkelt for deg å ha bøttene stående 
fremme til enhver tid, uten å bekymre 
deg for at de blir veltet. Lettvint låsesys-
tem gjør det enkelt å montere i fjøset. Vi 
har en stor og kraftig holder til storfe, og 
en mindre til sau.

Den gode smaken gjør det lett å lykkes med 

vitaminer og mineraler både i fjøset og på beite
• styrker det naturlige immunforsvaret
• fremmer lønnsomt fôropptak og fôrutnyttelse
• hjelper kyr å produsere sterke, sunne kalver
• bedre vomflora og mer effektiv fordøyelse

-For meg er det viktigste at dyra trives, sier den ferske limousinavleren, Eva Berger.
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moregenskaper. Sterke moregenskaper 
på begge sider. 
Startvekt: 409 kg Sluttvekt: 680 kg
Helhet ved kåring: 8. Muskeldybde 9,80 
Fettdybde 0,29. Rangtall 114 som er 
høyest i testen.  Meget stor, lang og 
bredbygd okse. Meget godt kjøttsatt i 
alle deler med rekord i muskeldybde på 
9,80 cm. Bra klauver og bein.

72196 Klaudius P av Utgårdstrøen 

Far: Claudius PP Morfar: Victor av 
Helgum. Kollet okse. Uttatt i gruppen for 
moregenskaper.
Startvekt: 392 kg Sluttvekt: 662 kg
Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 8,87 
Fettdybde 0,31. Rangtall på 111. Tatt ut 
i gruppa for moregenskaper, men bør 
etter testresultater også være god på 
produksjon. Har tilvekst, GFO og 
eksteriør som sterkeste sider. Men er 
også bra på FUP og muskeldybde. Er 
også en okse som er veldig stor som 
type. Faren tyske Claudius PP. Morfar er 
Victor av Helgum som er svakt positiv på 
kalving og god på moregenskaper.

•	 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

Tilgjengelig okser fra desember
Nå er de ny Norske ungoksene 
tilgjengelig, og klare for bruk. I 
tillegg har vi hatt eliteokse uttak 
der det ble lite utskiftinger. Det var 
H-årgangen som var oppe til vur-
dering. Alle de 4 oksene har gjort 
det alt for dårlig på kalving, og blir 
dessverre ikke med videre i år. Alle 
oksene blir vurdert på nytt neste 
år, da forhåpentligvis med nok 
døtre som har kalvet, slik at vi får 
indekser på kalvings evne, og dø-
trenes melke evne. 

    
Av: kriSTiAN hovde

Vi har en I årgang som ser veldig lovende 
ut. Foreløpige har disse oksene kun fått 
sikre tall for kalving. Men med et marked 
som etterspør ny genetikk, som ikke er i 
slekt med Dentatus, Gubben og Jovial, 
er Ibiza P av Hovde tatt ut som ny elite-
okse. Han er en sikker lett kalver med 87 
i indeks for kalving, 111 for fødselsforløp 
på kvige og 117 for fødselsforløp på ku. 
Ibiza har en avstamning for både melk 
og kjøtt, og avkommene er veldig rase-
typiske med gode bredder og mye kjøtt. 
Alle ungokser, og eliteokser, er nå tilgjen-
gelig på sædruta, så ta kontakt med din 
inseminør, slik at de plukker ut det dere 
ønsker. (Se egen omtale av Eliteoksene)

Import
11 import okser er det bestilt sæd av. 
Etter planen skulle 7 av disse ankommet 
i november, slik at de kunne vært tilgjen-
gelig nå i desember. Dette har ikke gått 
som det skulle, men de skal ankommer 
nå i desember. De er da klare for levering 
i januar, for de som trenger det med en 
gang.  Bestillings skjema for årets im-
portokser blir lagt ut på tyr sin hjemme-
side 15. desember med bestilling frist 2. 
Januar. Oksene i fra Evolution (tidligere 
sersia), kommer det til og bli sendt en ny 
bestilling av på nyåret, så alle skal få det 
antallet de ønsker. Dere bestiller da sæd, 
med levering i den måneden dere ønsker. 
(Se egen omtale av importoksene).

I påvente av import oksene ankommer, 
vil vi oppfordre til bruk av de Norske 
oksene. Vi har aldri hat så mange gode 
okser, og velge i.
 

72195 Kaptein av Viersdalen 

Far: Hector ET av Viersdalen Morfar: 
Ulys-MN. FF-okse. Uttatt i gruppen for 
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Startvekt: 334 kg. Sluttvekt 564 kg.
Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 9,08 
Fettdybde 0,31
 Rangtall på 106. God på FUP, muskel-
dybde og eksteriør. Middels på tilvekst. 
En nokså liten okse med godt eksteriør. 
Okse med den franske lettkalveren 
Chaumeil som far og gardsoksen Birk av 
Værne kloster som morfar. En sønn etter 
Soprano. Karamell er en okse som etter 
type og avstamming skal være god på 
kalving.

72199 Kilroy P av Nørstegård 
Far: Hilberg P ET av Hvam Morfar: 
Palace. Kollet okse. Uttatt i gruppen 
for moregenskaper. 
Startvekt: 328 kg. Sluttvekt 567 kg

Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 8,44 
Fettdybde 0,21
Rangtall 101. Greit stor og kompakt okse 
med bra kjøttsetting. Mangler litt på kam. 
Bra  bein og klauver. God på eksteriør. 
En helhetlig og riktig type limousinokse. 
Faren er den norske seminoksen Hilberg 
P ET av Hvam. Morfar er den franske 
muskel oksen Palace.

72197 King kong av Hovde 

Far: ET High-Five Eide Morfar: Tango. 
FF-okse. Uttatt i gruppen for mor-
egenskaper og lettkalvere. 
Startvekt:388 kg Sluttvekt: 618 kg
Helhet ved kåring: 8 Muskeldybde 9,39 
Fettdybde 0,29. Rangtall på 108. 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.

72198 Karamell av Utgårdstrøen 

Far: Chaumeil Morfar: Birk av Værner 
Kloster. FF-okse. Uttatt i gruppen for 
lettkalvere. 

•	 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

Pioneering solutions in animal health
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Testingen i gang på Staur
Generelt går det godt med oksene. 
Mange har høyt grovfôropptak og 
noen velger heller mer grovfôr enn å 
spise full rasjon med kraftfôr. Helse-
statusen er svært god i år, melder Tyr.

Oksene oppfører seg eksemplarisk når 
de får besøk, være seg skoleklasser eller 
Statsråder. Nå har 17 av 21 Limousin 
okser fått startvekter. Legg spesielt merke 
til Laban Av Schjøll med en start vekt på 
471 kg 230 dager gammel. Lettkalver 
genetikk, med gode mor egenskaper på 
mor siden. Åtte okser har vi fått tall i fra. 
Den helnorske kombinasjonen Laban av 
Hovde utmerker seg med en tilvekst på 
2060 gr/d. Takk til Tyr for bildene.

31460/1175 Lex Luthor PP av Søstuen 

Født 21.12.15 (O)
Far: CN Rex PP  Morfar: Egon av Schjøll
Uttatt i kolletgruppa. Og i gruppa for pro-
duksjon og moregenskaper
Oppdretter: Gunhild Sæteråsen og Jan 
H. Guttersrud
Startvekt: 302 kg
I test: 99 dgr Vekt 473 kg 
Tilvekst 1730 gr GFO 2,3 FUP 1,4

31462/1591 Luguber av Hovde 

Født 15.01.16 (FF)
Far: Engkjaer Get It  Morfar: Tango
Uttatt i gruppa for moregenskaper og 
produksjon.
Oppdretter: Kristian Hovde
Startvekt: 353 kg 
I test: 78 dgr Vekt 478 kg 
Tilvekst 1606 gr GFO 2,8 FUP 1,8

31464/5024 Luxus av Dovre

Født 04.02.16. (O)
Far: Fabian av Gorseth Morfar: Usse
Uttatt i kolletgruppa og i lettkalvergruppa.
Oppdretter: Ingebrigt Vigenstad
Startvekt: 34 kg
I test: 57 dgr Vekt 480 kg 
Tilvekst 1865 gr GFO 3,1 FUP 1,6

31465/5025  Lurven av Dovre

Født 05.02.16 (FF)
Far: Engkjaer Get It 
Morfar: Lino
Uttatt i gruppa for moregenskaper og 
produksjon.
Oppdretter: Ingebrigt Vigenstad
Startvekt: 320 kg
I test: 57 dgr Vekt 421 kg 
Tilvekst 1771 gr GFO 2,1 FUP 1,3

31466/1599 Laban av Hovde 

Født: 08.02.16 (FF)
Far: EvenTyr av Dovre. 
Morfar: Charmant av Dovre
Uttatt i gruppa for lettkalver, tilvekst og 
moregenskaper
Oppdretter: Kristian Hovde
Startvekt: 331 kg
I test: 50 dgr Vekt 434 kg 
Tilvekst 2060 gr GFO 2,9 FUP 1,4

31467/548 Luring P av Udland 

Født: 13.02.16 (O)
Far: Greensons Howlet Morfar: Palace
Uttatt i gruppa for kollet, produksjon og 
lettkalver
Oppdretter: Roy Engelsvoll
Startvekt: 328 kg
I test: 43 dgr Vekt 410 kg 
Tilvekst 1907 gr GFO 3 FUP 1,7
 
31468/6026 Leopold av Dovre 

Født: 14.02.16 (FF)
Far: Farmann v Dovre 
Morfar: Grim av Dovre
Uttatt i gruppa for lettkalver og produksjon
Oppdretter: Ingebrikt Vigenstad
Startvekt: 318 kg
I test: 43 dgr Vekt 365 kg 
Tilvekst 1097 gr GFO 2 FUP 1,9

 31469/1600 Lars Rocko 2 P av Hovde 

Født: 19.02.16 (O)
Far: Greensons Howlet 
Morfar: Dentatus av Dovre
Uttatt i gruppa for kollet, produksjon og 
lettkalver
Oppdretter: Kristian Hovde
Startvekt: 359 kg
I test: 43 dgr Vekt 430 kg 
Tilvekst 1658 gr GFO 35 FUP 2,1
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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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Åpning av nytt 
ammekufjøs i Kvinesdal
Lørdag 22. oktober var det åpning 
av nytt ammekufjøs hos Reidar 
Eriksen i samarbeid med Fatland/
LUN. Det var stor interesse for  
åpningen med ca. 40 frammøtte. 

    
Av: SveiN SkAdSem

De besøkende ble møtt med grilling av 
Fatland, foran det nye fjøset. Det ble for 
anledningen servert spesialprodusert 
limousinburger, pølser, brus og kaffe. 
Praten gikk livlig blant de besøkende, 
både om hverdagslige ting og om Limo-
usin Unik. 

Etter ett godt måltid og en god drøs, 
gikk turen inn i det flotte fjøset hvor 
først daglig leder i LUN, Roy Engelsvoll, 

hadde en orientering om leveringsbetin-
gelsene og om framfôring av Kalv Unik. 

Reidar Eriksen snakket deretter om drif-
ten på gården, og om hvordan det nye 
fjøset fungerte i praksis. 

Fjøset er bygget til 30 kyr og er isolert, 
med spaltegulv og liggebåser, og med 
automatisert grovfôrtildeling gjør at drif-
ten videre mye mer rasjonell. Med det 
nye fjøset blir det frigjort mye tid som nå 
kan brukes til å ta seg av hvert enkelt 
individ. Driften baserer seg på slakting 
av Limousin, og med de nye gode leve-
ringsbetingelsene fra LUN, så blir pro-
duksjonen enda mer lønnsom. 

Siste nytt om leveringsbetingelsene er 
bl.a. at Kalv Unik nå leveres på alder 
uten vektgrense.

Informasjon om betingelser ligger på 
Norsk Limousin/Unik og Fatland sine 
nettsider.

Limousin Unik Norge SA har leverings-
avtale for kvalitetsslakt med merpris på 
Kalv og Okse Unik. Avtalen er med Fat-
lands tre anlegg og Midt-Norge Slakteri 
i Levanger.
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Fatland Jæren: Siv Undem, 99 71 23 51 

Fatland Oslo: Knut Petter Birkeland, 48 08 60 06 

Fatland Ølen: Bjørn Magne Stople, 98 24 22 10

Vi tenker Limousin - 
kontakt oss gjerne! 



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

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

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

500,-
Vindjakke

60,-
Nøkkelring

150,-
Krus

50,-
Pin

150,-
Topplue

75,-
Caps

100,-
T-skjorte

650,-
Hel dress

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

Det naturlige valget



Returadresse:
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

Kvalitetsprodukter fra BBagro

Telefon: 69 12 68 00
www.bbagro.no

Norges mest solgte 

behandlingsboks!

NYHET:
Hodeløfter for innlegg av bolus.

For bolus se: www.locavore.no

Nå med USB!

To rør i

innfestning

gir styrke og

stabilitet.

Hvorfor fanghekk fra BBagro?

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

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

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

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


