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Tjuefemåringen Ingebrigt Vigenstad har to arver
å føre videre: Slektsgården Skeie i åttende   gen -
erasjon og den etablerte elitebesetningen til
Simen Wigenstad. Ingen av de to oppgavene er
bare enkle.  – I dag er det for lite av både kjøtt og

melk. Spesielt norskprodusert storfekjøtt vil bli
mangelvare i lang tid framover. Så det må finnes
en levelig framtid på bruket, slår 25-åringen
nøkt ernt fast. 
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Det er nå 2 mnd siden årsmøtet i Norsk
Limousin, og mye er skjedd siden da. Fire
av lagets kjerne syntes at nok var nok, og
trakk seg tilbake for at nye krefter skulle
få slippe til. Da kreves det ekstra innsats
både fra gamle og nye for at en skal
kunne gå videre med uforminsket styrke.
Utfordringene er mange, men det er bare
å brette opp ermene og sette i gang!
Det er så mye positivt på gang at det blir
spennende å være med på dette videre.

TYR

Årsmøtet i TYR ble roligere enn vanlig når
det gjelder valgene, leder og styremed-
lemmer ble gjenvalgt uten motkandida-
ter, men med mange blanke stemmer.
Dette må tilsi at ting virkelig må jobbes
med frem til neste årsmøte. Det er et dår-
lig tegn at det er vanskelig å få nye til å
stille til valg til styret! 

Deler av årsmøtetiden var satt av til å dis-
kutere eventuell omorganisering av TYR;
andre måter å drive på for å få organisa-
sjonen bedre tilpasset til framtida. Eilif
Due hadde et gjennomarbeidet innlegg
der han frontet Norsk Limousin
sin mening om dette, - så får vi se hva det
blir til!

Vi skal holde trykket oppe for at TYR skal
videre fremover for å kunne følge med i
den utvikling som skjer i Norsk Limousin!

Auksjonen
Auksjonen på Staur ble en trivelig seanse.
For meg som ikke hadde vært der før, var
det utrolig å oppleve stemningen når
budene haglet, og det ble satt nye rekor-
der for den ene rasen etter den andre! 

Det å være på stand og møte medlem-
mer som kommer innom for en drøs, som
har meninger om det ene og det andre,
møte bønder som gjerne vil bli medlem-
mer hos oss, gjorde dagen veldig trivelig.
Det kan absolutt anbefales til neste år :
Da får vi forhåpentligvis se resultatet av
alle de spennende embryoene som ble
sogt i fjor, noen av de må vel dukke opp
som testokser!

LIMMO 12
LIMMO 12 er vel den saken som krever
mest innsats for tiden! Mye ble klarlagt i
et møte med Fatland Jæren. De har kjem-
pefine lokaler hvor vi kan arrangere
LIMMO 12 ! Første runde går på å skaffe
dyr av topp kvalitet til auksjonen, andre
runde går på det å ordne det praktiske
med auksjonen og det å lage til en sosial
arena rundt! 

Det er mange nye på gang her på Jæren,
så jeg tror det kan komme mye folk. En
ting er vi klare på: LIMMO 12 skal bli
minst like bra som LIMMO 11! Vi skal ta
oss av alle tilreisende, vise frem det vi har
her borte, lange steingarder, kulturland-
skap og Preke stolen for de spreke som vil
ha med seg noe mer enn Limousiner. Vi
ser fram til å se dere her borte!

Jeg vil spesielt ønske Jan Otto Veiseth
velkommen som ny redaktør for
LimousinNytt og hjemmesiden vår. Han
har skiftet beite fra å være daglig leder i
LUN, til det å fortsette det gode arbeidet
Ola Jørn har lagt ned i medlemsbladet
vårt. Han tar veldig gjerne imot både bil-
der og stoff til blad og hjemmesider!

Takhøyde
Til slutt: Vi i styret ønsker at Norsk
Limousin skal være et trivelig lag å være
medlem i et lag med takhøyde hvor vi
kan skille sak og person når det er uenig-
het i enkelte saker. Vi skal prøve å legge
trykk på de saker der ting må gjøres for at
ting skal utvikles videre til det beste for
hver enkelt av oss og for Norsk Limousin.
Lykke til videre med deres Limousiner, vi
sees på LIMMO 12 på Hommersåk 11.
august! Følg med på hjemmesiden der vi
vil legge ut info i tiden fremover til 11.
august!

Av Johannes Nybø, 
Leder Norsk Limousin

www.kjottfe.no/limousin
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Framtida ligger foran oss
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Norsk Limousin importerte semin
etter den irske oksen Erasmus som
hadde meget gode tilvekstegen-
skaper på test. Avlsutvalget har
hele tiden hatt et våkent øye med
å ikke fokusere for mye på tilvekst
da dette over tid gjerne fører til
høyere fødselsvekter. Avgjørende

for å ta inn Erasmus var derfor at
han ut fra det tallmaterialet som
forelå, ble presentert som lettkal-
ver. Nylig har de irske nettsidene
korrigert denne informasjonen
ettertrykkelig og anbefaler nå
denne oksen kun brukt på voksne
kyr etter at den har fått ganske

stygge tall på fødsel. Avlsutvalget
finner det derfor riktig, nå på et tid-
ligst mulig tidspunkt å presisere at
man er føre var med bruken av
denne oksen inntil tallene bak
indeksmaterialet er stabilisert.

Avlsutvalget. 

Annonser
LimousinNytt

Medlemsblad
Utgiver: Norsk Limousin

Ansvarlig redaktør:
Jan Otto Veiseth
janoco@online.no

Opplag: 500
Utgivelser: 4 nr pr år

Annonseansvarlig:
Magne Knapstad
magkna@hfk.no

Annonsepriser pr utgivelse:
1/1 side kr. 4.000,-
1/2 side kr. 2.500,-
1/4 side kr. 1.500,-
1/8 side kr.    750,-
Rubrikk kr.    200,-

Annonseformater:
1/1 190x270
1/2 stående 90x270
1/2 liggende 185x125
1/4 liggende 185x65
1/8 85x40
Rubrikk, max 85x40

Med en frisk og sportslig innstil-
ling har Magne Knapstad, Voss,
sagt seg villig til å stille sin
embryokalv til disposisjon for å
følges på veien til Staur og hvor-
dan kalven utvikler seg. Som alle
sammen er klar over, kan mye
skje med en potensiell avlsokse
fra kalv til voksent produktivt dyr.

Ikke alt trenger å gå på skinner.
Magne har sagt seg villig til at
LimousinNytt følger kalven fra
nå, gjennom oppholdet på Staur
og fram til produktiv alder. Det er
en del krav til kandidater til Staur.
Magne har fram til nå «fulgt
boka».

Embryokalven Heidar av Veiseteigen er avkom etter Saline og Safara.
Når bladet går i trykken, er kalven  åtte uker. Den veier 130 kg. 

Kandidat til Staur

Tunge fødsler etter Erasmus
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Det var laurdags for middag.
Vi var heime hos meg, ei mil
frå garden. Eg låg på divanen
og prøvde å terge opp Sigrid
etter beste evne. Ho hadde
uvanleg lang lunte. 
Så ringer mor’na Sigrid. 
“KU I MØKKAKJELLARN!”

Vi var i bilen på fem sekund. Ringte
til folk som ikkje tok telefonen, eller
var bortreist. Da eg kom inn i fjøset,
trudde eg ikkje det eg så. Under eit
lite hol innmed veggen kunne eg
skimte eit par desperate augo, stive
øyro og ein vidopen nase. Kjellar’n
er smekkfull, og drygt tre meter
djup. Ho trødde vatnet for livet. Eg
ville snu og kjøre heim....
Slik starter Mattis, kjærasten te a

Sigrid, skildringa av ei dramatisk
hending på garden Lillebråten i
Sunndal på Nordmøre. Sigrid
Lillebråten er nystarta limousinav-
lar, og var hos kjærasten da drama-
tikken oppsto:

Kua gjekk laus i ein liten garde
saman med den nyfødte kalven.
Den hadde kome seg ut, og kua
hadde brote seg ut etter kalven.
Borte ved veggen der gjødselpum-
pa skal opp og ned, var det eit par
lausbjelkar. Ho hadde sparka opp
dei, antageleg trappa nedi og brutt
opp dei andre. Dermed var holet
stort nok til at ho rasa nedi.

Hang utenom kanten
Svigerfar hang utom kanten, og
fekk festa eit tau til halsbandet. Eg
sprang ut til redskapshuset for å
finne noko som skulle vere til hjelp.
Der ankom bror til Sigrid; vi tok eit
par jekkestropper og sprang inn. Til
mi overrasking var kua der enda.

I eit innfall reiv eg av ei fjøl, og
trappa bukta av ei stropp framom
kua i håp at ho skulle trø gjennom
bukta med begge framføtene. Og
det gjorde ho, og vi stramma til

kjapt slik at den la seg fint kring
bringa på kua! No flaut vel kua
brukbart lell, men vi fekk i allefall
betre kontroll på ho. Vi holdt også
halsbandet ganske stramt slik at ho
ikkje skulle dukke under. 

Fleire kom til
No kom det godt med folk. Kua fekk
eit par panikkanfall, og det var ilt å
sjå. Sigrid gret, og eg hadde mest
lyst å gjere det same..... Eit par
gongar grov kua oppetter veggen i
desperasjon, så snudde ho, og ville
svømme innover kjellaren. Det var
heilt jævlig og håplaust. Men mest
var ho ganske roleg; og når vi holdt
på direkte med henne, var ho heilt
roleg. Eg trur ho forstod. 
Dei som kom såg nok det håplau-

se, og ein foreslo å opne kjellarpor-
ten og skylle henne ut. Men det var
erfarne karar, og som ein sa etter at
han hadde avslått eit litt vidløftig
forslag og eg kommenterte at han
ikkje hadde vyer og visjoner, så glis-
te han “e ha vore med på for mykjy
te det”. 
Det vart saga eit hol i taket over

kua, ei kasteblokk (vinsjetrinse?)
vart festa i taksperra, og traktoren,
som heldigvis hadde vinsjen på,
vart rygga inn til døra. Ei breistropp
vart tredd rundt kua. Og sjølv om
nokre var redd vi skulle klemme for-
derva kua, så vart det bestemt at
det skulle lagast strypelykkje på
stroppa. Kua kom i vêret, men strop-
pa strypa faktisk ikkje nok. Kua glei
ut av stroppene. Han på vinsjen var
heldigvis kjapp, og kua susa ned i
kjellar’n att. Heldigvis låg stroppene
rundt ho enda. 

Gildkua vår
Dette er gildkua vår sjølvsagt.
Cornelia av Steinvik er vår einaste
FF. Oksekalven var ikkje imponert.
Han låg på forbrettet og sov. Til og
med når oksen byrja å stresse litt i
båsen (han hadde vajrar som stussa
i ræva, motorsag over ryggen og 6

oppjaga stressbønder rundt alle
sider), låg han og purka. Berre når
traktoren brumma i døra og motor-
saga fila hol i takplatene,  glytta han
litt på augo. Han er så roleg at vi
nesten er bekymra for han.

Det vart laga knute på ein tømmer-
kjetting,  og vaieren fra andre trom-
melen vart drege fram til holet (den
totrommelvinsjen er vi faen så glad
i, særleg etter dette).
Kua kom i vêret igjen, taksperra
holdt heldigvis (kua er 815 kilo!) Og
kua var heilt roleg slik ho antageleg
forstod at ho måtte. Det sekundet
det gjaldt, stramma den andre vin-
sjen, kua fekk framføtene inn på
golvet og byrja å arbeide. Så slakka
den andre kabelen, og i eit sirkus-
nummer av det heilt unike slaget,
svippa kua inn på golvet! Ho knela
ikkje eingong! Ho sprang eit par
meter inn på golvet til min ville
jubel. Eg hadde byrja å bli apatisk.
Ho rista seg, og sto så blegg til
karane hadde fått av henne alle
remedjene. Så tusla ho inn på bås. 

Fikk ullpledd frå stua
Ho skalv kraftig, og vi spyla henne i
lunka vatn, børsta henne, tørka
henne og så fekk ho ullpledd rett
frå stua! Det hadde ho betterde for-
tjent. Kalven måtte eg vekke. Og
ikkje faen om han gidda reise seg.
Så det vart på bambi vis. Nokre for-
søk med å få bakenden til å stå før
framkroppen endeleg ga etter for
presset. Så tusla vi bort til kua, og ho
roa seg heilt og byrja drøvtygging,
og dett var dett!

“Nja, får vel legg ned et par bord her
no da -  slik midlertidig”, sa svigerfar.
Men da vakna dottera, for ho har vel
lagt merke til at midlertidige løs-
ninger, som ofte blir permanente,
har ein tendens å lage trøbbel. “Vi
ordna det no, og vi ordna det skik-
keleg!!!” Og slik vart det. Vi er i sjokk
enda….

Ku i møkkakjellar’n
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Gildkua, Cornelia av Steinvik, med kalven.

Rimelig og god fanghekk
Høyde: 92 cm - 110 cm
Tilpasses dyrenes størrelse
Juster/avtagbart halsrør 
2 til 6 huller pr. seksjon
Ivaretar arbeids- og dyrevelferd
Tåler høye belastninger
Redusert støy med plast vippelås
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Tjuefemåringen Ingebrigt
Vigenstad har to arver å føre
videre: Slektsgården Skeie i
åttende generasjon og den
etablerte elitebesetningen til
Simen Wigenstad. Ingen av
de to oppgavene er bare
enkle. Slektsgården på Dovre
ble fredet i 1923. Simens
besetning har høstet både
æresbevisninger og høye pri-
ser for sine utmerkede avls-
okser. Den siste avlsoksen
satte prisrekord for limousin
under vårens auksjon på
Staur med sin salgspris på
110.000 blanke kroner.

Skeie Gård ligger idyllisk til i
bakkene like før en kommer
til Dombås langs E6 sørfra. Og
når en kjører ned på tunet fra
den smale og svingete bygdeveien 640 m over havet,
slår gammel bonderomantikk i mot deg. Et halvt dusin
lave tømmerhus tilpasset sitt bruksområde i riktig
gamle dager. 

Den nyeste bygningen er driftsbygningen fra 1814.
Den ble ombygd til mer moderne drift i 1980; og siden
gradvis oppdatert. Blant annet er den nå antikvariske
siloen innredet til å huse storfe. Så nå består fjøset av
både binger med spaltegolv og båser for melkekyrne.

Men som mange andre har erfart, er det begrenset hva
en kan foreta seg med fredede bygninger. Kostbart er
det også, og lite støtte er det å oppdrive. Skal det gjø-
res noe, må det søkes både Riksantikvar og landbruks-
myndigheter. Omstendelig og tidkrevende.

Vel inne på tunet oppdages fort at det er moderne drift
på Skeie nå. Traktor, redskap og biler vitner om det. Og
inne i føset ser en akkurat det samme. Melkekyr og
ammekyr titter og rauter mot deg. Det er fjøstid.

Ny ammekubesetning
Far til Ingebrigt, Sæmund, er fetteren til Simen. En dag i
fjorhøst hadde Sæmund time i tannlegestolen hos
Simen. Simen hadde da en stund grublet på hva han

skulle gjøre med limousinbesetningen sin. Simen var
moden for å slutte med dyreholdet, og sønnen var ikke
klar til å ta over i de nærmeste årene. Så Simen tok med
seg fetteren sin inn på kontoret og spurte om han
kunne overta bølingen. Simen bedyrer at han ikke
benyttet Wesentsteen-metoden «lar boret gå..». 

Etter å ha tenkte seg om, var svaret ja. Samtidig var pro-
sessen i gang med at sønnen Ingebrigt skulle ta over
gården. Så innen de 25 limousinene kom til i sitt nye
hjem, var den nye eieren på plass i sjefsstolen.
Unge Ingebrigt jobber i dag på Felleskjøpet på Otta.
Men med på kjøpet fulgte en gårdskar, far Sæmund,

25-årigen Ingebrigt Vigenstad

Tar over gård og elitebesetning

Skeie gard, Dovre kommune
640 moh. 
Fredet i 1923 
Driftsbygning fra 1814;
ombygd fra 1980
Dyrket areal ca. 200 da
Leid areal: ca. 100 da
Ny bruker fra 2011: Ingebrigt Vigenstad
Melkekvote: 80 tonn 
10 ammekyr 

Den nye eieren på fredede Skeie Gård, 25-årige Ingebrigt Vigenstad (midten), er lovet
god hjelp av far Sæmund og slektningen Simen Wigenstad (th).
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25-årigen Ingebrigt Vigenstad

Tar over gård og elitebesetning

mor Liv som sekretær og Simen som avlskonsulent. I
dag har den nye eieren på Skeie planer om å utvide
produksjonen på gården. Han har i dag en melkekvote
på 80 tonn. Det er knapt til å leve av. Til nå har de fôret
fram egne slakteokser sammen med innkjøpte oksekal-
ver. Kjøp av framfôringkalver faller bort nå som det skal
satses på limousin.

Videreføre elitebesetningen
-Vi vet at det er dristig å prøve å videreføre det som
Simen skapt. Stort høyere kan vi ikke hoppe, er far og
sønn enige om. – Men med Simen fortsatt på laget, vil
vi satse seriøst på å videreføre de gode genene som
Simen har utviklet. Vi tar sikte på å få fram okser som
kan meldes inn som kandidater til Staur. Og vi vil behol-
de betegnelsen «av Dovre» på avlsoksene for å synlig-
gjøre opprinnelsen til oksene.
Simen kan sitte på andre sida av dalen å følge med

igjennom kikkerten hvordan dyra har det til daglig. Den

nye eieren kan til og med hente «kjent» grovfôr fra
limousinenes tidligere heimgård. Og om det passer, kan
dyrene gå på kjente fjellbeiter dersom heimlengselen
skulle bli for stor.
Men nødvendig er det ikke. Skeie har tilgang til ulike

beitemuligheter. Noe innmarksbeite finnes i de brattes-
te bakkene som er for krevende å kultivere.
Utmarksbeite utenfor gården har de tilgang til; blant
annet i Grimsdalen i Dovre hvor miljø- og landbruks-
myndighetene har gjennomført et prosjekt med ryd-
ding og kultivering. Like overfor gården er det også
muligheter for fjellbeiter. Over halvparten av melkekyr-
ne skal kalve til høsten, og de skal sendes på beite sam-
men med limousinkyrne og kalvene.
Ingebrigt Vigenstad ser lyst på framtida. – I dag er det
for lite av både kjøtt og melk. Spesielt norskprodusert
storfekjøtt vil bli mangelvare i lang tid framover. Så det
må finnes en levelig framtid på bruket, slår 25-åringen
nøkternt fast. 

Velholdte og fortrolige limousinkyr er det som Simen
Vigenstad (tv.) har overlatt til Ingebrigt Vigenstad med far
Sæmund som medhjelper.

Far Sæmund (tv) er like godt fornøyd med å ha fått limou-
siner inn i fjøset som sønnen Ingebrigt.
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Avlsokse fra Simen er blitt et begrep som har
fått en sentral plass i skrytealbumet til flere
limousinprodusenter. Men «Oksene av Dovre»
har også tatt dypt grep ned i lommeboka til
kjøperne. To ganger har avlsokser «av Dovre»
satt prisrekorder under auksjoner på Staur.
Først i 2009 og senere nå i år hvor sluttbudet
endte på kr. 110.000. Mange lovord, utmer-
kelser og priser er det blitt til tannlegen på
Dovre, som har benyttet fritiden til å utvikle
eliteokser og andre seminokser.

-Mener jeg har hatt 18 okser på Staur; den første i
2004.  Første seminokse ble tatt ut i 2006, og siden er
det blitt i alt 7 seminokser. Av disse er 4 kåret til testvin-
nere. Landets første kolla seminokse ble valgt ut i 2009.
Denne satte tidenes prisrekord til da på Staur med kr.
103.000,-. To av seminoksene som hittil er avkomsgran-
sket, er blitt eliteokser, er den nøkterne oppsumme-
ringen som Simen gir av sin karrière til LimousinNytt. 
På NL årsmøtet i år fikk Simen diplom for seminoksen
fra 2011, Farmann av Dovre, og utmerkelse for eliteok-
sen Charmant av Dovre. Ved auksjonen på Staur vanket
utmerkelse for testvinneren i år, Grim av Dovre, og
utmerkelse for å ha vært godkjent som Aktiv
Avlsbesetning i 5 år på rad.

Men nå skal Simen pensjonere seg fra gårdsdriften og
dyreholdet. – Jeg syntes det var både tungt og vanske-
lig bare å selge besetningen til hvem som helst. Helst
ville jeg ha sett at noen godt kvalifiserte i mitt nærom-
råde hadde vært villige til å overta dyra. Derfor ble jeg
glad når min fetter Sæmund og hans sønn Ingebrigt sa
seg villig til å ta over, og at de ønsket at jeg skulle delta
aktivt med råd og dåd, sier en lettet Simen Wigenstad.

Godt lynne viktig
-Når en skal drive avl på et visst nivå, er det tre ting som
er viktig: det er semin, semin og semin - for å bruke en
floskel.  Den første tiden la jeg spesielt vekt på lynne, og
det har jeg hatt igjen for hele tiden siden.  Dyr med for
dårlig lynne, skal fortest mulig ut. Etter hvert har jeg
lagt vekt på å få inn det nyeste av importert genetikk.
Jeg har derfor prøvd å bruke de nyeste av seminimpor-
tene, sier Wigenstad. 
Simen presiserer videre at han har over lang tid har

lagt vekt på mordyrenes egenskaper både i forhold til
fysikk, lynne og melkeegenskaper. Derfor er bruk av
semin like viktig for å oppnå ønskede resultater på
moregenskapene som skal føres videre.
-Ellers har jeg lagt vekt på det som de fleste vektleg-

ger; gode bein og god kjøttfylde. Jeg har vel egentlig
ikke lagt den største vekt på tilvekst, da tilvekst jo bare

Simen: -Godtatminbe set -
ning blir godt tatt vare på

På årsmøtet Norsk Limousin i år fikk Simen Wigenstad diplom for seminoksen fra 2011, Farmann av Dovre, og utmer-
kelse for eliteoksen Charmant av Dovre. Utmerkelsen ble overrakt av avtroppende leder av avlsutvalget, Gustav
Steinvik (th).
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REIME AGRI AS
Norges største produsent av innredninger og rekvisita til husdyrrom, 
samt utstyr til gjødselbehandling. Innredningsløsningene er utviklet i nært 
samarbeid med forskningsinstitusjoner, forhandlere og dyktige brukere. 
Våre innredninger er kjent for solid kvalitet gjennom mange tiår.  

Vår hovedforhandler i Norge er A-K maskiner 

Jernbane vegen 21 , 4365 Nærbø, 51 79 19 00, www.reimeagri.no

Dyr som trives 
gir bedre inntjening.

Det er sunt bondevett

Gardbruker
Ove Morten Sør-Reime

nt br sur sunt bet eD

 

 
  

tvetvettdedevetonnt b

 

 
  

GRI ASREIME A
edninger og rv innrodusent aodusent av innrNorges største pr

 Innrsamt utstyr til gjødselbehandling.samt utstyr til gjødselbehandling. Innr
orskningsinstitusjonersamarbeid med f

or solid kvalitet gjennom mange tiåredninger er kjent fe innrVår

 

 
  

om,rekvisita til husdyredninger og r
t edningsløsningene er utviklet i nær Innr

.eere og dyktige bruke og dyktige brukerorhandler f,, forskningsinstitusjonerorskningsinstitusjoner,
.or solid kvalitet gjennom mange tiåror solid kvalitet gjennom mange tiår.

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

A-K maskiner orhandler i Norge er edfvVår ho

n geveJernbane

 

 
  

A-K maskiner 

imrew.ww, 009  1791  5ø,Nærb5 36 , 421n 

 

 
  

gri.noeaim

er en del av helhetsbildet. Derimot har jeg brukt
mange” lettkalvere”. Ellers har jeg sett stor fordel i, og
benyttet meg av, at ved seminbruk kan du velge ut den
oksen som passer best for den enkelte kua ved insemi-
nering.  Jeg er ikke noen racer i kunnskap om blodlinjer
og avstamning til de forskjellige oksene. Det er det
mange som kan bedre enn meg! Har brukt sunt skjønn
og mye tid! understreker den nå pensjonerte eliteavle-
ren Simen Wigenstad.
Han avrunder med å understreke de gode beiteegen-

skapene til limousin – særlig på fjellbeite. Hans erfaring
er at de kalvene som har tilbragt sommeren på fjellbei-
tene, har vist samme tilvekst som de som er blitt fôra
med kraftfôr i på innmarksbeite.  

LimousinNytt har kontaktet mangeårig leder i
Avlsutvalget for å uteske synspunkter på Simens inn-
sats for avlsutviklingen.

Har blikk for dyr
-Simen har blikk for dyr, og har vært meget dyktig med
å sette sammen gode kombinasjoner som har gitt gode
resultater. Det som er viktig å merke seg, er at Simen har
hatt gode resultater over tid. Det borger for at det ikke
dreier seg om lykketreff, men at nivået er jevnt godt, sier
Ola-Jørn Tilrem. 
-Selv om han har hatt mye dyr til test, og at sjansene

for å lykkes dermed øker, så er uttellingen for oksene til
Simen likevel udiskutabel. Det er egentlig litt vemodig
at han ikke driver videre, for vi skulle meget gjerne ha
sett nye og ubeslektete linjer som kom fra Dovre. Vi gra-
tulerer Simen og familie med resultatene de har opp-
nådd både for seg selv, men også for limousin som rase
i Norge. Vi håper også disse resultatene vil fungere som
en inspirasjon for de som overtar besetningen og andre
som er interessert i limousinavl, understreker Tilrem.

Ved auksjonen på
Staur vanket
utmerkelse til
Wigenstad for
testvinneren i

år, Grim av Dovre,
og utmerkelse for

å ha vært god-
kjent som Aktiv

Avlsbesetning i 5
år på rad. Her gra-
tuleres han av sty-

releder i Tyr,
Erlend Røhnebæk.
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Favoritten Favoritten er ny og vil bli en gjenganger  
der ulike avlere vil fortelle litt om 
sin favorittlimousin. 

Denne gongen reiser me til Vestlandet og Voss for å finna
fovorittkua. På garden Skutle 6 km frå Voss sentrum driv
Hans Ove Øvsthus og Ingrid Skutle med mjølkeku og
kjøttfe av limousin: 

Favorittkua mi er nr 603 Vikke. Kua er født i 2004, og
kjøpt inn frå Simen Wigenstad. Vikke er etter Liberal
og Solvår av Kullebund etter Jacadit. Vikke er ei fin og
harmonisk ku, passe stor og usedvanleg snill og roleg.
Vikke er mor til den nye eliteoksen i år Charmant av
Dovre. Ho har fått desse kalvane : 

2007 okse etter Pan av Gamkinn
2008 ku etter Savignon
2009 okse etter Simon
2010 ku etter Placide
2011 okse etter Ulys MN
2012 drektig med Eventyr av Dovre (kalving i juni)

Me starta med ammeku i 2005, driv også med mjølk i
ny driftsbygning med ca 40 årskyr. Eg jobba tidlegare
som klassefisør på slakteri i 15 år, og såg der kvafor
rase som klassa seg best. Magne Knapstad og eg reiste
på limousintur i 2008 der me besøkte mange kjente
avlarar, deriblant Simen Wigenstad. Der blei eg lova og
få kjøpt dyr av Simen, og er svært glad for det. 

Fekk kjøpt 3 kyr av han, som var kjempefine for meg å
byggja opp ei god stamme. Blant anna Simen si favo-
rittku Søta av Kullebund. I juni 2011 fekk Vikke ein flott
oksekalv, som etter planen skal seljast på Limmo 12.
Ser med spenning fram til at kua no snart skal kalve
for sjette gong, med Eventyr av Dovre. Vikke er ei god
ledarku for flokken, kalvar lett og likar mykje kos. Vikke
er frisk og rask, og me håpar å få mange fine kalvar
etter henne.

Hans Ove Øvsthus

Vikke er favorittkua til Hans Olav Øvsthus.
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– EN BEDRIFT                               I KONSERNET

Midt-Norge Slakteri er den største slakteribedriften
som har sin opprinnelse i Midt-Norge. Den ble stiftet
i 1994 av slakteriselskapene Inderøy Slakteri AS
(etablert i 1938) og Levanger Slakteri AS (etablert i
1932). Med etableringen klarte bedriften å spesiali-
sere sine anlegg og etablere en kostnadseffektiv orga-
nisasjon til fordel for bedriftene, ansatte og bonden

Re Fjøsinventar har utviklet en kombibinge som er
spesialtipasset veiing og behandling  av storfe. Daglig
leder, Ole A. Dahl, opplyser til LimousinNytt at det er
blitt etterlyst fra ulike hold i kjøttfenæringen en god
løsning på veiinng  og behandling av dyr. – Derfor har
vi nå samarbeidet med mange fagfolk på området for
å komme fram til en god og flesibel løsning, sier Dahl.

-Etterlysningen er kommet spesielt fra de som skal
stambokføre dyr. Der er det stigende krav til veiinger.
Likeledes har en slik vekt vært et savn fra de som leve-
rer limousin kalv hvor vektgrenser er svært viktig for å
få maksimal uttelling påp slaktene.

-Reaksjonene på den løsningen som er utviklet, er
god. Den kan benyttes både til veiing, fiksering og
behandling. Både vekta og bingen kan kjøpes hver for
seg, og det er mulig å tilpasse størrelsen på begge
deler etter kundens behov. Dessuten er den mobil slik
at flere brukere kan gå sammen om en felles løsning. 
-Det er en del finesser som gjør at utstyret er lettvint
å bruke. Fangfronter er det i begge ender, stativ for
display og langsidene kan åpnes i begge ender. Vekt
og binge vil bli pakket på samme pall ved fabrikken.
Samlet kostnad ligger på mellom kr 20.000,- og
25.000 alt etter hviket utstyr som bestilles. Bestilles 20
enheter, reduseres kostandene pr enhet, avslutter Ole
A. Dahl.

Komlett kombibinge
med fleksible løsninger

* Spesialist på slakting
* Konkurransedyktige priser
* Faglig rådgivning
* Kjøp og salg av livdyr
* Effektiv dyretransport
* Nødslakt
* Samarbeider med 
Limousin  Unik Norge

Vi er med på limousinlaget! Er du?
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Godt over tretti medlemmer satt ben-
ket da styreleder Helge Bjugstad ønsket
velkommen til årsmøtet i Norsk
Limousin den 9. mars i år. Bjugstad
valgte å ikke ta gjenvalg etter åtte år i
vervet. Flere styremedlemmer valgte å
gå av for nye krefter. Styre består i dag
av: Leder Johannes Nybø (ny) og styre-
medlemmene Lars Henden (ny), Hans
Olav Holann (ny), Eilif Due og Ingrid
Prytz Ohm.

I tilknytning til årsmøtet ble det holdt flere faglige fore-
drag.
Kristian Hovde, Norsk Limousin, Vegard Urset, TYR og
Kristian Heggelund, Nortura foredro om temaene Avl
på limousin. Status og veien videre.
Norsk Limousin, limousin i Norge og Lun i 2016.

Virkemidler, vekst? Hvor er de viktige grensesnittene?,
var temaene for innlederne Tore Nilsen, daglig leder
LUN, Oddbjørn Flataker, daglig leder i TYR og Ola-Jørn
Tilrem, daglig leder Norsk Limousin.

Ola Jørn Tilrem kom med et todelt innlegg hvor han i
første delen la frem dokumentasjon som underbygget
artikkelen om TYR i LN nr 4 2011.  Videre kom han med
noen betraktninger rundt Norsk Limousins videre sam-
arbeid med TYR og avsluttet innlegget med et forslag
til omorganisering av TYR som høstet bifall bland store
deler av tilhørerne.

Gode råd om Kalveproduksjon var temaet for innleder
Reidar Aamodt. Etter alle postene ble det gitt ordet
fritt. Flere spørsmål og kommentarer ble fremmet.

Æresbevisninger
Flere medlemmer ble gjort stas på under årsmøtemid-
dagen. Simen Wigenstad fikk et fat med påskrift som
synlig bevis på utmerkelsen for Elite Oksen Charmant
av Dovre. Helge Bjugstad ble takket av som styreleder
gjennom åtte år med en erkjentlighetsgave og utnev-
nelse som lagets første æresmedlem.
Helge Bjugstad ble hedret med æresmedlemskap i
Musquetaires d`Limousin Norvège, hvor Norsk
Limousin, sammen med den Franske Limousinforening
og Sersia France, uttrykte gratulasjoner for det arbeid
som er nedlagt og resultat som er oppnådd under

Stor oppslutning om Norsk Limousins årsmøte.

Stor oppslutning om års-
møtet i Norsk Limousin
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Helges periode som styreleder for Norsk Limousin.
Videre ble det gjort tilbørlig honnør på de som gikk ut
etter mange års innsats for Norsk Limousin: kasserer
Øivind Aandstad, redaktør og daglig leder Ola Jørn
Tilrem og leder i avlsutvalget, Gustav Steinvik.

Foreningens E+ -klubb fikk tre nye medlemmer:
Gunnar Vedal, Lars Tomas Sletten Kapelrud og Anne
Grethe Aasli Bjørkholen. Klubben teller i dag 23 med-
lemmer.

Lykke til videre, ønskes den nyvalgte lederen, Johannes
Nybø, av avtroppende leder, Helge Bjugstad (th).

Tildeling av avlsdiplomer. Fra venstre Simen Wigenstad,
Asmund Wandsvik , avtroppende styreleder Helge
Bjugstad og Gustav Steinvik.

En rykende fersk plakett var produsert før årsmøtet. De til-
stedeværende fra E+ klubben som fikk sine plaketter: Fra
venstre Jarle Ring, Tor-Erik Ertzaas, Lars Henden, Bjørn
Bjugstad, Svein Bergseng, Johannes Nybø, Ola-Jørn Tilrem
og Kolbjørn Kittelsrud.

Møtet bak møtet. Årsmøtene i Norsk Limousin innbyr til utveksling av erfaringer. Fra venstre Jarle Ring, Ole Johnny
Olden, Brian Gjermstad og Bjørn Aasen.
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-Holann er en slektsgard som jeg
overtok etter foreldrene i
2007. Drev tidligere med mjølk og
kjøtt, men mjølka slutta jeg med i
juni 07, og solgte kvoten, sier Hans
Olav til LimousinNytt.

-Gården består av ca. 250 da
dyrka jord og noe innmarksbeite. I
tillegg leier jeg ca. 180 da. Det
hører også med ca. 800 da produk-
tiv skog. Jeg driver også med
mandel potet produksjon. Men den
har jeg dessverre måttet redusere
en del de siste åra pga økende
besetning og mangel på jord. Her
på Tynset har vi et meget levende
landbruk og stor byggeaktivitet
med bruk som ekspanderer. Det
fører til mangel på leiejord og
begrensede nydyrkingsmulighe-
ter.

Trivsel på fjellbeite
-På sommeren er ku og kalver på
setra fra ca. midten av juni til mid-
ten av september. Der går de på
frodig fjellbeite om dagen, kom-

mer tilbake til vangen på kvel-
den og får mineralnæring og
salt. Kalvene har tilgang på
egne kraftfôrautomater.
Dette er en meget viktig del
av drifta da jeg ikke har noen
muligheter til å ha alle dyra
hjemme om sommeren. 
Opplegget gir gode tilvek-
ster på kalvene.
-Jeg begynte med Limousin fordi

det virket som den rasen som pas-
set meg best. Den har lette fødsler,
god tilvekst og slakteklasser.
Dessuten er Limousinens sterke
flokk instinkt en egenskap som er
grei å ha med seg når de går på
fjellbeite som er meget rovdyrut-
satt med bjørn i området hele
sommeren.
-Jeg har ca.40- 45 kalvinger pr år,

og mesteparten kalver om
våren. Jeg begynte for fullt med
Limousin i 2007. Men vi ble enige
om at faren min skulle begynne å
krysse inn Limousin ca. ett år før
jeg overtok. Tidligere hadde han 

krysset inn litt kjøttsimmental og
melkesimmental med varierende
hell.

Holann satser hovedsakelig på
produksjon av slakt; noe fores helt
fram til ung okse og noe til kalv
unik. Men jeg har også fokus på
avl. Bygde nytt fjøs i 08/09; ligge-
båsfjøs med 39 båser. Bruker i til-
legg gamle fjøset til ungdyr og
fødebinger. Kalver og slakteokser
går på spaltebinger.

Sms om brunst og fødsel
-Har i år investert i Vel’phone kal-
vingsvarsling og Heatphone aktivi-
tetsmåling som er meget gode

Hans Olav Holann –  ihuga limousinavler
På de paddeflate slettene på Tynset driver nyvalgt styremedlem i Norsk Limousin, Hans
Olav Holann, slektsgården Holann. Selv om Hans Olav er en forholdsvis fersk bruker og
limousinavler, er fjøsene godt fylt opp med limousiner – både reinrasede og krysninger.
Han ser ikke på limousinproduksjon som bare en fordel
for sin egen drift – men prater ivrig med andre for at de
skal se de samme fordelene. Det er også en viktig
arbeidsoppgave som styremedlem av Norsk Limousin.

Holann Gard, TynsetDriftsbygning fra 08/09 ogtidligere melkefjøsDyrket areal ca. 250 daLeid areal: ca. 180 daProduktiv skog: ca. 800 daUtmarks- og fjellbeiterAnnet: dyrker mandelpoteterBruker fra 2007: Hans OlavHolann
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Hans Olav Holann –  ihuga limousinavler
hjelpemidler. Med kalvingsvarsling
får jeg sms ca. 48 timer før kua skal
kalve. Da flyttes kua til fødebinge.
Så får jeg en ny sms når vannet går
slik at jeg alltid er der når kua kalver,
og kan gi assistanse med
kalving hvis nødvendig. Jeg vil være
sikker på at kalven kommer kjapt
på beina og får i seg mjølk. Gjør den
ikke det, får den opptint råmjølk fra
flaske. 

-Dette systemet har gitt meg adskil-
lig flere timer med søvn i kalvings-
perioden. Nå vet jeg at jeg kan sove
til jeg får en sms, og slipper vanlig-
vis å stå opp og sjekke om natta.
Det er heldigvis sjelden jeg trenger
å hjelpe til, men jeg vil være der
uansett. Da sover jeg bedre etterpå;
jeg vet at kalven har fått best mulig
start.

Aktivitetsmålingen brukes først og
fremst på kvigene for å sikre at
disse blir drektig til rett tid. Tomme
kyr kostbart.  De insemineres med
gode franske okser, og noen med
norsk elite okse. Når det gjelder
kyrne, blir noen inseminert, mens
resten ekspederes av gårdsoksen.
Gårdsoksen er Bjarne av Schjøll, -
kjøpt på Limmo 11.
Noe av hensikten til dette gårdsbe-
søket, var å presentere Hans Olav

som nytt styremedlem, og uteske
hans motivasjon for å påta seg ver-
vet.

-Jeg sa ja til styrevervet fordi jeg
kanskje er over snittet interessert i
kjøttfe, og da spesielt Limousin. Og
jeg sa ja til å delta aktivt fordi jeg
føler at det er spennende og lærer-
ikt miljø, kommer det kontant fra
Holann.

-Viktige oppgaver er å gjøre rasen
enda mere kjent både i kjøttfemil-
jøet og melkebrukmiljøet. Når jeg
prater, spesielt med melkeprodu-
senter, opplever jeg ofte at de ikke
har så mye kjennskap til Limousin -
men litt bedre kjennskap til en del
andre raser. Det er ikke bra når vi
har den beste rasen, som egner seg
til bruksdyrkrysning. For meg er det
viktig å bidra til å sikre fortsatt vekst
i miljøet, at våre interesser blir ivare-
tatt på best mulig måte og at
Limousinens mange fordeler kom-
mer frem. Så håper jeg at vi
kan sikre og føre videre det gode
arbeidet som allerede er gjort, opp-
summerer det nye styremedlem-
met fra Tynset, Hans Olav Holann. 

Nyvalgt styremedlem i Norsk
Limousin, Hans Olav Holann, foran
de store driftsbygningen fra 2008.

Holann Gård ligger flott til på de breie flatene på Tynset.

Vel’phone kalvingsvarsling og
Heatphone aktivitetsmåling som er
meget gode hjelpemidler i oppføl-
gingen av besetningen både i for-
hold til kalving og brunst.
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Ramnesveien 1191 · 3175 Ramnes
Tlf. 99 26 74 08 · oleadahl@online.no

KVALITETSPRODUKTER TIL

LANDBRUKET

NYHET!

Alt innen storfeinnredning  - vi lager etter mål!

       · Forhekker · Kraftfôrautomat · Drikkekar
     · Liggebåser · Gummimatter
  · Lettgrinder m/dør og kalvåpning 
        · Transportvogner
   

         KOMBI-BINGE VEKTER
         Pris på forespørsel. Kvantumsrabatt

Kontakt oss for et godt tilbud i dag!

Vi merker en stigende interesse for
limousin. Det har vi gjort over tid.
Og for oss er det nyttig å ta del i det
arbeidet som LUN har lagt ned i å
skape noe spesielt. Det skaper mye
positiv oppmerksomhet rund vårt
slakteri også, kommer det enstem-
mig fra daglig leder I Midt-Norge
Slakteri, Erik Bentzen, og Øyvind
Skjemstad, som er bedriftens første-
linjekontakt mot produsenter.

Midt-Norge Slakteri har slaktet for
Limousin Unik Norge (LUN) siden
2008 – først bare i Nord-Trøndelag
og siden 2010 fra hele slakteriets
mottaksområde. Det er totalt ca.
1500 aktive leverandører som leve-
rer slakt til Midt-Norge Slakteri AS
(MNS). Dette er bønder fra fylkene
Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-

Trøndelag, Hedmark, Oppland,
Møre og Romsdal. Det største volu-
met kommer fra trøndelagsfylkene.

Hittil i år har de deltatt i fire produ-
sentmøter i LUN-regi, og har
avholdt ni egne møter med sine

Daglig leder i Midt-Norge Slakteri, Erik Bentzen (foran) i planlegger mor-
gendagens tiltak sammen med Øyvind Skjemstad.

Midt-Norge Slakteri noterer
økende interesse for limousin 
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produsenter. Vi merker at det er
mange som fatter interesse for
limousin. Men på våre egne møter
må vi også sette fokus på kjøttfe
generelt, forteller Erik Bentzen. 

Limousin er lett å anbefale til våre
produsenter. Ut fra vår kunnskap
om hva som preger rasen: lette kal-
vinger, ikke fett-trekk, god vekst,
kjøttfylde og høy slakteprosent. Så
dersom en produsent har de rette
forutsetningene på gården med
hensyn til beiteforhold, grovfôr og
plass, så viser dekningsbidragskal-
kyler at det er god butikk i å satse
på limousin.
Fatland gikk i vår inn på eiersiden i
Midt-Norge Slakteri, og dermed var
det ryddet grunn for et tettere sam-
arbeid på en rekke områder. Dette
gjelder også for de slaktene som
sendes gjennom LUN-Fatlands
varelinje. MNS slakter imidlertid
flere limousiner enn de som sendes
til Fatland. Hovedmottaker av
limousinslakt sammen med annet
kjøttfeslakt er Axel Andersen AS i
Drammen.

Vi ser det som en verdi for selska-
pet at vi deltar i et samarbeid om
en vare som våre konkurrenter ikke
har – så som Kalv Unik. Og vi har et
trekantsamarbeid som gagner alle
parter – fra produsent til forbruker.
Selv om lønnsomheten kunne vært
bedre, ser vi på dette opplegget
som en investering i framtidig
vekst for slakteriet. Ring virk -
ningene er positive, sier daglig
leder i MNS, Erik Bentzen til
LimousinNytt.

Norskproduserte
gjerdeapparater
Fra kr. 935,- + mva

Batteriapparater i mange forskjellige
utgaver. Med og uten solcelle!
Priser fra kr. 879,- + mva.

Klippemaskiner fra Hauptner og tyske 
AIRcool (Lister). Klippemaskiner fra 
kr. 2890,- eks. mva

Bånd, stolper, tråd, isolatorer
i topp kvalitet og gode priser

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

Benytt kode: anon2
www.gjeteren.no

50 L m/flotør
Kr. 690,- + mva. Kr. 863,- inkl.mva
Drikkekar i mange varianter med og uten flotør.

Frostfritt drikkekar med flotør.
Trenger ikke strøm!

Fra kr. 3890,- eks. mva

GJETEREN AS
Strømgjerder og landbruksrekvisita

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

Limousin-fan
Ringer en produsent til Midt-Norge
Slakteri, får de en glad mannstem-
me i gjennom luren. Den tilhører
Øyvind Skjemstad (bildet). Ikke fordi
at det er bare Øyvind som er blid av
slakteriets ansatte. Men han er i før-
stelinje når det gjelder innmelding-
er, slaktebetingelser og ved avreg-
ninger som krever en forklaring. Han
bistår aktivt med livdyrsalg og
transport av livdyr.
Og når en anledning byr seg, snak-
ker Øyvind varmt om limousin. Han
får så pass mange tilbakemeldinger
når produsentene har fått avreg-
ningen i posten og når de skal
melde inn nye dyr til slakting, at han
føler seg trygg i stolen når han
videreformidler erfaringene til
andre produsenter – særlig de som
har følere ute om hva de skal satse
på.

Av Jan Otto Veiseth

Øyvind Skjemstad i aktiv passiar
med en limousinprodusent.
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Vind jakke, sort, 
med logo. 
Pris: kr. 500,-

Caps, sort med logo
Pris: kr. 75,- T-skjorte, sort, med

logo 
Pris: kr. 100,-

Kopp/krus, sort, med
logo
Pris: kr. 150,-

Kjeledress, sort, med
logo på bryst og rygg
Pris: kr. 500,-
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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: larsh@c2i.net

Limousin effekter
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 33 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

Vil du ha fjøset fullt av lykkelige kyr?

Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs bygges og driftes. Derfor har vi blitt bonden  
og alle dyrenes førstevalg. 

Se www.fjossystemer.no for våre løsninger til storfe. 
 

w
w

w
.dialecta.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3174 Revetal
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
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Fagrådgiver Asgeir
Svendsen, Nortura
Underskuddet av storfekjøtt bekymrer. I følge de
siste prognosene vil 17 prosent av storfekjøttet
som omsettes i Norge i år, være importkjøtt. Om
ikke produksjonen øker, vil andelen import øke
fremover. Hovedårsaken til redusert produksjon er
for dårlig lønnsomhet. God pris på slakteoppgjøret
er selvsagt et viktig element for å bedre lønnsom-
heten

Noteringspris viktig
-Tilleggsytelse er ordninger som slakteriene har
som skal bidra til effektiv inntransport, (f.eks. pulje-
tillegg), god planlegging (f.eks. avtale innmelding)
og god kvalitet på slaktet (f.eks. klassetillegg). Den
største og viktigste delen av slakteoppgjøret er
imidlertid noteringsprisen. For et slakt med den
kvaliteten som det er tatt utgangspunkt i for å
sammenligne tilleggsytelsene, ung okse, slakte-
vekt 350 kg, kl U+, fett 2-, er noteringsprisen kr
46,23. 
De siste årene har avregningsprisen blitt hevet

med om lag kr 8 pr kg. Det er Nortura som har
ansvaret for å sette noteringsprisen, og konkurren-
tene følger stort sett Norturas noteringspris - både
opp og ned. 

Høye utbetalingspriser
Nortura er en bondeeid samvirkeorganisasjon og
har som målsetting: høyest mulig utbetalingspris
til eierne. Dette kommer tydelig frem både i
Norturas innspill til avtalepartene og i den praktis-
ke gjennomføringen av markedsordningene. 

KLF er paraply-
organisas jo-
nen for Nor tur -
as konkurren-
ter. I deres inn-
spill til årets
jordbruksfor-
handlinger uttaler de følgende om prisøkninger
på råvare i volumproduksjon: “Må være innenfor
en ramme som gjør at prisdifferansen i forhold til
sammenlignbare land ikke øker”. Dette er et bud-
skap de har gjentatt ved de siste års jordbruksfor-
handliger. Til tross for dette har altså Nortura
bidratt til at noteringsprisen er økt betydelig de
siste årene. 

Lønnsomheten i produksjonen av storfekjøtt er for
lav. Nortura jobber aktivt for bedre denne, både
med konkrete forslag til bedrede rammebeting-
elser over jordbruksavtalen, og høyere prisuttak
fra markedet. Det er Norturas tyngde i markedet
som vil avgjøre om vi vil lykkes i dette arbeidet.
Hvor høy markedsandel Nortura har avgjøres av
valget av leveringsforbindelse hos den enkelte
storfeprodusent.

Gjestekommentaren:

Godt slakteoppgjør viktig 
for å øke kjøttproduksjonen

Asgeir
Svendsen,

Nortura
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Det forplikter å være nasjonalt raselag for den beste
kjøttferasen i verden. Nå skal Norsk Limousin vise at
suksessen fra i fjor slett ikke var noen tilfeldighet. Etter
en del frem og tilbake er nå lokalitet og tidspunkt for
LIMMO-12 fastlagt. Det blir på Fatlands avdeling,
Hommersåk, Stavanger den 11. august. Mitt i hjertet av
det tyngste husdyrområdet i landet, har Norsk
Limousin valgt å legge årets fest. Rogalendingene har
fått stafettpinnen fra Trøndelag, og Norsk Limousin
utfordrer LIMMO-12 til å sende stafettpinnen videre til
Rogaland med tangering av fjorårets pris.

Skal det være mulig, så må vi få påmeldt dyr som virke-
lig er interessante for kjøperne. Den norske limousin-
populasjonen bugner av interessante dyr. Det er stor
interesse for LUNs leveransekonsept i samarbeid med
Fatland. Det er etterspørsel etter gode dyr.
Seminavkom, og for ikke å snakke om embryokalver
som er født i etterkant av lagets storstilte embryoim-
port, kan skape overskrifter.

Kanskje du er en av dem som har dyr som ønskes
påmeldt til LIMMO-12. Kanskje er det nettopp et dyr fra
din besetning som stikker av med høyeste bud. Meld
på. Alle kategorier.

Dyr som skal være med på auksjonen må ha stamtavle
utstedt før auksjonen. Det betyr at hårprøver må inn-
sendes nå i mai. Dyr skal ha veterinærattest som ikke er

mer enn 14 dager gammel. Attest og kopi av stamtavle
skal framlegges ved ankomst. Transport vil bli arrangert
på samme måte som sist.

Påmelding av dyr skjer til undertegnede. 
E-post limousin1@online.no 
Er det noe du er usikker på så ta gjerne kontakt på 
tlf 90822064.
P-bevis eller kopi av stamtavle, samt et godt foto av
dyret som ønskes påmeldt, sendes slik at det er i hende
hos undertegnede, SENEST innen 15 juni.

Sett av 11. august på kalenderen. Da er Hommersåk ste-
det. Der vil det ”drøsast og kjøpast ” Limousin.
Oppdatering og fremdrift i planleggingen vil bli lagt ut
på hjemmesiden etter hvert.

Av Ola-Jørn Tilrem

Auksjonshalle
n ved Fatland
Jæren innbyr
til en flott
defilering
under livdy-
rauksjonen.

Fjorårets LIMMO-samling viste seg å ha stor appell til interesserte avlere.

Limmo-12 Jæren
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Av Jan Otto Veiseth
Mordyregenskapene er like viktig enten en skal drive
med kjøttproduksjon eller livdyrproduksjon. Det er
ulike innfallsvinkler til å lykkes innen de to driftsfor-
mene. Men de har tre avgjørende felles forutsetninger:
Mordyret må gi tilstrekkelig melk til kalven, ha godt
lynne og god fruktbarhet. Melkeegenskapene er alfa
og omega for en god start i kalvens liv – enten den skal
benyttes til livdyr eller slaktedyr. 

Den nye lederen av Avlsutvalget i Norsk Limousin,
brummundølen Kristian Hovde, avslører en svært prag-
matisk holdning til å ta ut best mulige økonomiske
marginer i produksjonen av limousin. Han er svært
opptatt av reinavl på limousin, men i dette intervjuet
ser vi mest på økonomien i slakteproduksjonen. Tross
alt er det slaktedyr majoriteten av limousinavlerne sat-
ser på, og gir nødvendig erfaring med rasen for de som
velger å slutte med melkeproduksjon og starte med
kjøttfe.
For å starte med den siste gruppen. – Det er god øko-
nomi å satse på å beholde mordyra, og inseminere
disse med limousin. Allerede på første generasjon av
slakteokser oppnås en bedre avregningspris på kortere
framfôringstid. Insemineres deretter 50 % kvigene med
renraset limousin, vil de med 75 % raserenhet limousin
oppnå merpriser gjennom Limousin Unik – enten som
kalv på ca. 10 måneder eller som slakteokse på ca. 14 –
15 måneder, sier en entusiastisk Hovde.

Utnytte kryssningseffekten
Kristian er svært opptatt av krysningseffekter: utnytte
egenskapene til hver enkelt rase. Derfor ser han det
ikke som anbefalelig å fjerne NRF-genet på mordyra i
slakteproduksjonen. – Ikke bar på grunn av melkee-
genskapene. De har også god fruktbarhet, tydelig
brunst og lette kalvinger. Men like viktig er det at de er
lette dyr som er rimeligere å fôre.
-Ei stor ku krever 3 fôrenheter mer pr dag enn ei lita ku
før de produserer melk til kalven. Har en produsent 30
mordyr, betyr dette at det går med 100 rundballer i eks-
tra fôr – eller 100 da mer – dersom han har store mor-
dyr. I tillegg trenger ei lita ku mindre plass enn ei stor;
det betyr at en jevnt over kan ha flere mordyr på til-
gjengelig areal i fjøset, hevder Hovde. Han har rik erfa-
ring med dette med sine 450 dyr på gården.

Kvalitetsslakt
-For å begynne å produsere kvalitetsslakt, er det fornuf-
tig å starte innkryssing av for eksempel kjøttsimmental

på morssiden. For
å beholde melke-
egenskapene er
det nødvendig å
se på morfar-
egenskapene til
den oksen en vel-
ger. På den måten
videreføres mel-
keegenskapene
til de kvigene
som skal påsettes
i avlen, mener Hovde.
-Og ved bruk av renraset limousin på disse, sikres slakt
med god slakteprosent. Det er ingen av de vanlige
kjøttferasene her i landet som gir så positiv slaktepro-
sent som limousin. Det gir seg utslag på avregningen.
Og da er det viktig at en har valgt ut en okse som gir et
godt sluttprodukt: høy kjøtt-tilvekst.
Hovde påpeker at det er ingen rase som har alle egen-
skapene som kreves for å oppnå maksimal lønnsom-
het. I tillegg til melkeegenskapene legger han vekt på
god brunst og fruktbarhet – egenskaper som henger
sammen. Det koster om lag 1.000 kroner i måneden
dersom en ikke får satt kalv på kua. Og adderer en
dette opp med at mange oppnår korte kalvingsinter-
vall på 11 eller kanskje 10 måneder, så trenger en ikke
en gang kalkulator for å finne ut at fruktbarhet er
avgjørende for økonomien i driften.

Kjønnssortert sæd
Den største nyheten er imidlertid at produsentene nå
kan kjøpe inn kjønnssortert sæd fra limousin. For de
som skal satse for fullt på slakteproduksjon, er dette av
stor betydning. De kan velge om de vil skaffe materiale
til okseslakt eller kviger til avl av mordyr.
-Tilskuddene fra staten har høyt fokus i disse dager.

Naturlig nok. Men vi som driver med kjøttfeavl må
holde like stor, om ikke større, fokus på hva markedet
kan gi oss. Nå som det er langvarig underskudd på selv-
produsert storfekjøtt her på berget, må det også job-
bes bevisst med å ta ut så høye priser som er forsvarlig.
Og så må vi holde hundre prosent fokus på driftsopp-
legget på gården. De to forholdene er de mest forutsig-
bare forutsetningene for framtiden, hevder Kristian.

Viktig avlsarbeid
Hovde har stor anerkjennelse for det arbeidet som er
blitt gjort innen avlsarbeidet på limousin, og oppfor-
drer flere til å melde på dyr til testing på Staur. Det er

Kristian Hovde, Avslutvalget:

Mordyregenskapene er av gjørende for økonomien
Hovde Gård
300 da dyrket
200 da beite
150 da skog
200 da innleid eng
450 kjøttfe
Beite i allmenning
Samdrift melkeproduksjon
Kvote 180 tonn
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viktig for å sikre et viktig mangfold. Likeledes oppfor-
drer han til å bruke norsk semin. Den er like god som
den importerte. 
Den største nyheten på dette området er at det i år er
kommet fram til en seminokse hvor melkeegenska-
pene er vektlagt og testet ut. Den er satt inn til tapping,

og sæd fra denne vil bli tilgjengelig ut over året.
-Mordyrets melkeegenskaper er like betydningsfull

for avlsbesetningene som for dem som driver med
slakteproduksjon, fastslår lederen i Avlsutvalget
Kristian Hovde.

Kristian Hovde, Avslutvalget:

Mordyregenskapene er av gjørende for økonomien
Kristian er

svært opptatt
av krysnings-

effekter:
utnytte egen-

skapene til
hver enkelt

rase.

Ammekua
Drøv Middelslått er en velegnet kraftfôrblanding til ammekyr. 
Inngår det mye halm i fôrrasjonen anbefales Drøv Seinslått. 
Vi anbefaler fri tilgang på tilskuddsfôr hele året.

Kalven
Drøv Gromkalv er et smakelig og næringsrikt tilleggsfôr til 
kalvene. Tilsatt et naturprodukt som fremelsker de “snille” 
bakteriene i tarmen.

Oksene
Drøv Kjøttfe og Drøv Middelslått er begge gode alternativer
til framfôring av okser. Brukes det forholdsvis lite kraftfôr 
anbefales et tilskuddsfôr i tillegg.

Kraftfôr - Tilskuddsfôr - Saltslikkestetin - Melkeerstatning - Gjerdeutstyr

Kraftfôr til 
kjøttproduksjon

www.norgesfor.no

Nå medorganisk selen
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Coop setter inn betydelige ressur-
ser på sitt kvalitetskonsept «Coop
Smak forskjellen». De vil stimulere
til å få inn flere spesialiteter i tillegg
til de femti de har i dag. De ønsker
derfor å komme i kontakt med loka-
le produsenter. Produsentene må
kunne levere produkter med en
unik historie og en god smak.
Kriteriene er i tillegg at produktene
har en høy og stabil kvalitet og
godt salgspotensiale.

For å stimulere interesserte til å bli
med på laget, vil Coop dele ut grün-
derstøtte til tre utvalgte produsen-
ter. Kravet er at produktet blir utvik-
let og lansert i løpet av første halvår
2013. Premiene er på henholdsvis
kr. 250.000,-, 150.000,- og kr.
100.000,-.

Vinnerne kåres av en jury bestå-
ende av Harald Osa, Arne Hjeltnes
og adm. direktør i Coop Norge

Handel, Svein Fanebust. Er det noen
av leserne som tar utfordringen, er
det bare å kontakte EMV-avdeling-
en i Coop Norge Handel. 

Coop Norge Handel utlyser konkurranse for å få inn flere produkter under merkevaren «Coop Smak forskjellen».

Coop jakter på gode
norske spesialiteter
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Av Jan Otto Veiseth

Salg av kalvekjøtt fra limousin under Coops kvalitets-
konsept «Coop Smak forskjellen» er så vellykket at det
er stor manko på varer. Derfor er beskjeden til limou-
sinavlerne fra sortimentssjef Arnfinn Hongseth tin-
drende klar: Øk produksjonen av limousin kalv! Han er
overrasket over at etterspørselen er så stor.

«Smak forskjellen» er Coops serie med produkter av
aller høyeste kvalitet. Hvert enkelt produkt er nøye
utvalgt på bakgrunn av definerte kriterier som råvarek-
valitet, opprinnelse, bearbeidingsprosess og kvaliteten
på sluttproduktet.

Serien ble lansert høsten 2008 og utvalget av produk-
ter har økt år for år.  I serien Smak forskjellen er det nå
over 50 produkter, fordelt på tørrvare, ferskvare og
frukt & grønt. Serien omsettes i Coop sine butikker for
100 millioner pr år, og omsetningen er økende.

-Vi som arbeider med produktutvalget i denne katego-
rien lette med lys og lykte etter å finne et egnet pro-
dukt som skilte seg ut innenfor gruppen ferskt kjøtt.
Øverst på ønskelisten sto kalvekjøtt. Så var det et lykke-
treff at en av våre hovedleverandører, Fatland
Gruppen, hadde behov for å finne en mottaker av det
spesielle kalvekjøttet av limousin. Og de kunne tilby en
vare med forutsigbare og stabile leveranser, sier
Arnfinn Hongseth.

-Vi var ute etter kjøtt fra én kjøttferase slik at kvaliteten
er lik fra gang til gang kundene plukker varer fra våre
hyller. Etter testing av limousin kalvekjøtt, var konklu-
sjonen entydig: Det er en unik mørhet og smak i dette
kjøttet. Våre kunder hadde over tid etterspurt kalve-
kjøtt når de skulle unne seg noe ekstra, den det var
vanskelig å oppdrive. Derfor ble valget enkelt, sier en
oppglødd Arnfinn Hongseth.

Fra februar av i år ble kjøtt fra limousin kalv tatt inn i
sortimentet av kvalitetsprodukter. Seks produkter blir
markedsført overfor det kvalitetsbevisste markedet.
Sortimentssjef Arnfinn Hongseth  kan fortelle  at til-
førslene alt for knapp til å dekke opp for etterspørse-
len. Rundt 200 Coop-butikker over hele landet fører
Limousinkalv under merket «Coop Smak forskjellen».

-Vi er positivt overrasket over hvor stor etterspørselen
er etter varene under «Coop Smak forskjellen». I våre

butikker har vi tre egne merkevareprodukter i diskene:
Lavpris, Standard og Premium. Prisene gjenspeiler kva-
litetsforskjellene på produktene. Det er tydelig at kun-
dene ønsker å unne seg produkter fra det ypperste
kvalitetssegmentet, konstaterer sortimentssjef Arnfinn
Hongseth i Coop Norge Handel AS, som føyer til at
limousin kalv er det eneste produktet innenfor ferskt
kjøtt som markedsføres under «Coop Smak forskjel-
len».

Eksempel på produktinfo:
Indrefilet av kalv
* Limousinkalv
Smak forskjellen indrefilet er utsøkt kjøtt fra den
beste delen av en limousinkalv. Kjøttet er så mørt
og saftig at det nesten smelter på tungen, og pas-
ser ypperlig for servering ved spesielle anledning-
er. 

Salgssjef dagligvare ved
Coop OBS! Lillestrøm,
Lars Rune Nordhagen
(tv) viser stolt fram kal-
vekjøttet fra limousin
sammen med sorti-
mentssjef Arnfinn
Hongseth i Coop Norge
Handel AS.

Coop Norge:
Produser mer Limousin kalvekjøtt

Tiltalende emballasje.
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Det er ikke en for drøy påstand. Stort bedre lønnsom-
het i storfeproduksjon er ikke å oppnå enn å fôre fram
limousinslakt til Fatlands priser for kalv unik som LUN
har forhandlet fram. Det viser en dekningsbidragskal-
kyle som rådgiver Guro Hansen, Fatland, har utført for
LimousinNytt. Oppslutningen gjennom år viser også
dette. Stadig flere limousinavlere har lagt om til
denne produksjonen. Vi iler til med å opplyse at vi
ikke har tatt for oss økonomien for avlsbesetninger og
annen spesialisert livdyromsetning.

Grunnlaget for db-kalkylen er en årsproduksjon på 20
ammekyr, og at hver ku får en kalv hver. Halvparten er
oksekalver som slaktes som limousin kalv; av kvigene
blir fire beholdt til påsett, og resten slaktet som
limousin kalv.

Ikke alt kan tallfestes
En del parametere er praktisk talt umulig å tallfeste.
Ett av disse er at de som legger om til produksjon av
limousin kalv, kan øke mordyrtallet med inntil 50 %.
Men de som vil, kan jo foreta sine egne kalkyler av
hva dette betyr for økningen av slakteproduksjonen,
og dermed for økonomien på gården. Å slakte dyrene
ved ca. 9 – 10 måneders alder framfor som okse på ca.
14 – 15 måneder, betyr sparte fôrkostnader og andre
kostnader. Det er det mulig å tallfeste. Det som ikke er
mulig å tallfeste nøyaktig, er betydningen det har for

hver enkelt at de får igjen produksjonskostnadene på
under ett år. Vi har ikke tatt med investeringer som er
fortatt i bygninger og utstyr. Det er høyst individuelt.

Positiv DB
Tilbake til kalkylen. Det er lagt til grunn at det slaktes
seks kviger, ti okser og fire kyr. Det gir et slakteopp-
gjør på kr. 323.147,-. Av dette utgjør Fatlands tilleggs-
priser for limousin kalv kr. 47.124,-.  Eventuelt distrikts-
tilskudd er ikke iberegnet; heller ikke areal- og kultur-
landskapstillskudd.

Videre er det lagt til grunn at 13 av dem traff kriteri-
ene for LUN; altså 9 okser og 4 kviger traff merpris på
15 kr. Resten fikk oppgjør etter Fatlands ordinære
betingelser for kjøttfe. Selv om de fleste avlerne får
godkjent slaktene etter LUNs krav, heder det at noen
blir underkjent grunnet vekt, klasse og kjøttkvalitet.
Dette har vi valgt å ta inn i kalkylen.

Dette gir et dekningsbidrag pr år på kr. 122.933,-; og
pr ammeku på kr. 6.147,-. Tar vi med produksjonstil-
skudd, driftstilskudd, beitetilskudd og avløsertilskudd,
vil dekningsbidraget pr år komme opp i kr. 301.633,-;
det vil si kr. 15.082,- pr ammeku. Så kan jo de som har
distriktstilskudd plusse det på slakteinntektene.
Fôrkostnadene og andre driftskostnader er summert
til kr. 200.214,-. Alle priser er eksklusive moms.

Dekningsbidrag for limousin kalv
er den aller beste oppnåelige

Rådgiver Guro Hansen, Fatland Jæren (midt på bildet), kan mer enn å servere grillmat når hun møter produsenter.
Kalkyler og annen rådgivning er en selvfølgelighet i hennes jobb.
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Meny Røa savner
Limousin Kalv

Meny Røa i Oslo har solgt etter måten store

mengder biffer og filéter av limousin kalv og

okse de siste fem årene. Nå er det slutt på til-

førslene av kalv; noe limousin okse er å få tak

i. – Vi beklager at spesielt kalvekjøttet av

limousin ikke er tilgjengelig for oss lengre, sier

ferskvaresjef Marius Unstad til LimousinNytt.

-Limousinkjøttet har den kvaliteten som våre

kunder etterspør – dette gjelder først og

fremst for den stabile mørheten. Og på de

årene vi har hatt tilgang til sortimentet, kunne

vi ha solgt mer. I og med at kvalitetskjøtt er så

etterspurt av Meny-kjedens kunder, har vi nå

satset på kvalitetskjøtt fra Uruguay. Dette er

også god salgsvare, men vi skulle gjerne fort-

satt med norskproduserte kvalitetskjøtt som

hovedprodukt, hevder farskvaresjefen på

Meny Røa, og legger til at de sender  mye

«vanlig» storfekjøtt i retur grunnet for dårlig

kvalitet.

Fersvaresjef Marius Unstad ved Meny Røa har
måttet ta inn importert kvalitetskjøtt etter bort-
fallet av limousin kalvekjøtt.



Av daglig leder Tore Nilsen, LUN

Oppslutningen om Limousin Unik er økende og det
samme er mengden levert kjøtt gjennom varestrøm-
men Kalv Unik. Økningen i leveranser er på ca. 30 % i
forhold til samme periode i fjor, noe vi må si oss for-
nøyd med.  Vi er på rett vei!!

Årsmøtet
Årsmøtet ble avholdt på Gardermoen den
10.03.2012.Styret kunne legge frem en årsmelding
som viste at de grep som er gjort foregående år begyn-
ner å gi resultater. Dette både når det gjelder oppslut-
ning om LUN og det økonomiske resultatet.
Som ny styreleder i LUN ble Reidar Aamodt valgt og
Roy Engelsvoll kom inn som nytt styremedlem.

Tore Nilsen gikk over i rollen som daglig leder, noe som
er årsaken til bytte av styreleder. Dette er den mest ryd-
dige måten å drifte organisasjonen på samt at vi frem-
står som seriøse og ryddige ovenfor våre samarbeid-
spartnere.

Planer for 2012
Første halvdel av inneværende år vil bli brukt til å
avslutte det pågående prosjektet LUN-ved et veiskille.
Det er avholdt produsentmøter i Trøndelag, Rogaland
og på Østlandet med god oppslutning og rekruttering
av nye produsenter. Det pågående prosjektet skal

avsluttes med en sluttrapport som skal konkludere og
legge føringer for veien videre.

Siste halvdel av året vil forhåpentligvis brukes til
rekruttering og oppfølging av nye og eksisterende pro-
dusenter.

Styret ønsker også å revitalisere og utvide fadderord-
ningen til å gjelde alle fylker vi er representert. Dette er
et ledd i prosessen med å øke oppslutningen om LUN
og samtidig øke fokuset på oppfølging av produsen-
tene.

Stor oppslutning om produsentmøtet som LUN og Fatland Jæren avviklet i vår.

Økt oppslutning om
Limousin Unik Norge

Styreleder i LUN, Reidar Aamodt (tv) og daglig leder Tore
Nilsen.



29
FATLAND

��������	
�������	
�������
��	����

��������������� ���� �����������

 ���!
"����#��������$����������%�!

$������&	�����'���������
$������(�
����'���������
$������)*�
����'��'��%���

$������
��+���
	�	�,�	�
�-�����
�#.,��/
������0��1����
�
��	��#�����
	�
��%�������1���
���������/������	����
-���	
��
���0
���$������-��
	����
2

0� 
��3
�����/�	�����/����$�������������������4��3	
������1�	�
-���	
��������	��#��������	#.*����������-���#	.��������
�#.,�����
�2

555����������



Limousin-oksen tilhørende
Simen Wigenstad, Dovre, opp-
nådde rekordpris under auksjo-
nen på Staur lørdag. Grim av
Dovre gikk under hammeren for
kr 110.000. Kjøper var Torleif
Susort fra Tysværvåg, som får ta
over rekordoksen etter tapping.
Wigenstad hadde en okse til
under auksjonen. Denne ble
solgt for kr 42.000, og ble kjøpt
av Hilde og Bergsvein Odden.
Snittet for de ti limousinoksene
som ble auksjonert bort, var på
snaut kr 58.000.

Selv om været ikke helt var på
arrangørenes side, la det ikke
noen demper på budgivningen
når den først kom i gang. Heller
ikke praten i standen til Norsk
Limousin ble hemmet. Det var
godt besøkt, og flere meldte seg
inn i både Norsk Limousin og
Limousin Unik Norge. Og
mange av de besøkende forlot
standen med varige minner om
limousin i form av kjøpte kjele-
dresser, t-skjorter, jakker og kop-
per med limousinemblemet
påtrykt.

Ildsjelene i Norsk Limousin
hadde rigget opp og utstyrt en
utstillingsbod hvor de besø-
kende kunne sette seg ned for
en prat, informasjon og utveks-
ling av synspunkter.
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Prisrekord for limousin
under auksjonen på Staur

Katalognr Testnr Navn Salgssum Kjøper 
1 30878 Grim av Dovre 1100000 Torleif Susort 
2 30890 Gerhard av Gautestad 65000 Morten Haga 
3 30884 Gubben av Hvam 81000 Thorstein Hensrud 
4 30887 Gino av Kittelsrud 70000 Konrad Kongshaug, 

Leif Helge Kongshaug 
5 30886 Genial av Rendum 45000 Bjørn Granøien 
6 30879 Gubben av Dovre 42000 Hilde og Bergsvein 

Odden 
7 30894 Greven av Steinvik 37000 Johan Bjørneby 
8 30880 Giovanni av Henda 49000 Wanja Rakvaag 
9 30882 Goliat av Heir Østre 37000 Joakim Lange 
10 30883 Goliat av Viersdalen 43000 Ole Anders Moldal 

Praten gikk ivrig ved Norsk Limousins bod.

Auksjonarius Halvor Nordli mottar rekordbud på Grim av Dovre bivånet av
Kristian Heggelund.
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StorStorStorStorStort utvt utvt utvt utvt utvalg i drikkalg i drikkalg i drikkalg i drikkalg i drikkeutstyreutstyreutstyreutstyreutstyr

Suevia
oppvarmbare

drikkekar i
flere modeller.

Suevia drikkekar
med rørventil
eller tunge.

Mange modeller.

Hengende
drikkenippler i
ulike lengder.

Blå plastrør for
vann inntil + 30 °C

og trykk inntil 6
bar.  Ideell for

vann i fjøs.  Levert
i lengde på 4 m.

SilofSilofSilofSilofSilofolieolieolieolieolie

Transparant underfolie og svart/kvit
silofolie.  Finnes i flere ulike bredder.
Silosandsekker str. 27 x 120 cm.

KKKKKalvalvalvalvalveeeeevvvvvooooogngngngngn

Kan enkelt legges sammen.
Kapasitet ca 70 kg.

Søstuen Limmousin
Liten besetning med god og
variert genetikk, holder til i
Hurdal lengst nord i Akershus.
Les mer på www.sostuen-

limousin.com

Steinvik Limousin
Salg av livdyr
Gustav Steinvik
7510 Skatval
Mob.: 92688499

E-post: gusstein@online.no

Fredly Gård
Salg av livdyr
Tor Kristoffersen
Krokemov. 148,
3223 Sandefjord
Mob.: 90661814

UVDAL LIMOUSIN
www.uvdal-limousin.com

Tore Nilsen
3632 Uvdal

MOB: 48264450

Velo Limousin
Salg av livdyr

Anders Myhre Velo
3520 Jevnaker
Mob: 99723240

E-post: velo-limousin@hot-

Veiseteigen Limousin
Salg av livdyr
Magne Knapstad

Tymbrålen 20, 5700 Voss
Mob: 91587075

E-post: magkna@hfk.no

Rendum Limousin
Livdyrsalg av 
hunn- og hanndyr
Johan Holan

Rendum, 7620 Skogn
Mob.: 9264677
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Returadresse:
TYR
Postboks 4211 Bedriftssenteret
2307 HAMAR B ØKONOMI

ÉCONOMIQUE


