
LimousinNyttLimousin
Norsk Limousin nr. 1 - 2014

Embryokviger på
Limmo 14
Side 10

Seminkalver fra
Melkebesetninger

Side 18

Konstruktivt 
årsmøte
Side 14

I denne utgaven av LimousinNytt bringer vi flere
artikler som synliggjør resultatene av Norsk
Limousins arbeid for å utvikle toppresultater for den
rasen de har til oppgave å utvikle. Resultatene av
flere års bevisst målrettet satsning bringer

 limousinrasen til topps i bruk av semin – slik det
blant annet fremgår av illustrasjonen over. Men
også havner de i toppen både på slakteresultater og
i tilvekst; og kan skilte med toppresultater for tes-
toksene på Staur.

Limousin befester 
sin toppstilling



Leder:Leder:

Årsmøte i NL og LUN ble avholdt i
Rogaland 7.-8. mars på Rica Airport
Hotel. Det var brukbart oppmøte, og vi
hadde 2 innledere. Pierre Roy fra test-
stasjonen til Sersia og Oddbjørn
Flataker fra Tyr.                  
Pierre fra Sersia hadde et 1,5t innlegg
om testsystemet og hvordan dette er
oppbygd i Frankrike. Han presenterte
også noen av de mest aktuelle oksene.
Dette var et meget interessant og fag-
lig sterkt innlegg fra Limousinens
hjemland som jeg tror de fleste syntes
var meget interessant.                         
Oddbjørn Flataker pratet om veien
videre for Norsk kjøttfeavl og presen-
terte utdrag av kravdokumentet til
landbruksoppgjøret og svarte på
spørsmål.                                                        

Valgkomiteen stilte godt forberedt, og
vi fikk et nytt medlem i styret fra
Rogaland. Det er Sigurd Ribe som over-
tar etter Johannes Nybø som takker for
seg etter flere år i styret i NL.
Vi avsluttet kvelden i restauranten med
medbrakt kjøtt av Limousin kalv.

Staur
Vi har igjen en meget sterk årgang på
Staur med den hittil beste puljen på
startvekt og tilvekst. Vi ser nok allerede
nå resultater av avlsplanens fokus på
moregenskaper i form av disse høye
startvektene og tilveksten. Kolla avlen
går stadig framover, og vi har i år for
andre gang siden testene startet fått en
okse med 9 i helhet på kåringa - denne
gang en kolla okse etter Tigris. Det er
ekstra artig at en så god og komplett
okse denne gangen er en kolla utgave. 

Vi har generelt mange gode kolla okser
på gang nå, og disse oksene gir uttel-
ling både på moregenskaper og lett-
kalveregenskaper uten at dette går
utover tilvekst og kjøttfylde. Vi må
kunne si at vi har kommet et stykke i
kollaavlen når den beste og mest kom-
plette oksen i kåringa er kollete. Så er

du ute etter en god avlsokse, så bør du
ta turen til Staur 26. april. Der blir det
mange gode Limousin okser å få kjøpt i
år.

Semin 
Tallene for de to første månedene viser
at vi fortsetter trenden fra i fjor. Vi øker
stadig, og det blir spennende å følge
tallene videre utover året. Som sagt tid-
ligere er semin salget utrolig viktig for
rasens framgang i form av at vi får sik-
rere indekser og flere og bedre kandi-
dater å velge i til neste test runde. Vi har
nå gode okser for alle bruksområder,
som mordyregenskaper for rekrutte-
ring av nye mordyr. For de som skal ha
okse som er sterk på slakteklasse og til-
vekst samt meget gode kolla okser for
de som vil slippe avhorning. Det er
også flere av oksene som kombinerer
flere av disse egenskapene. Så her er
det bare å bestille gode norske okser
og inseminere. 

Det er nå kalvings sesong for de fleste,
og i den forbindelse vil jeg nok engang
understreke hvor viktig det er å veie. Vi
er fortsatt for dårlig til å veie både fød-
sels-, 200 dagers/avvennings vekt og
365 dagers vekt. Faktisk er vi den rasen
som er dårligst til å veie. Dette er synd
både for avlsarbeid og for produsen-
tens egen del. Å veie er et utrolig godt
verktøy for egen avlsmessig framgang.
Det er når du sammenligner avven-
ningsvektene du virkelig ser hvilke dyr
som er gode mødre. Da er det enkelt å
plukke ut de dyra som det er verdt å
satse videre på, og hvilke som skal få en
siste kjøre tur. Ei ku som har for lite
mjølk er ingen god ammeku, og det
gjenspeiles i kalvens vekt!                                                 

Vi har fortsatt vektkampanjen gående, -
så hvis du ikke har skaffet deg vekt, så
benytt deg av muligheten til å få spon-
set fem tusen kroner til denne av oss. Vi
har en egen gunstig avtale med Re
Fjøsinventar på kombibingen, men du

www.norsk-limousin.com
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kristianhovde@yahoo.no

Bjørn Aasen, Tynset
Mob.: 41 93 31 29
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Svein Magne Skadsem, Sandnes
Mob.: 91 13 55 58
svenmagne@live.no

Gustav Steinvik, Skatval
Mob.: 92 68 84 99
gusstein@online.no

LimousinNytt:
Jan Otto Veiseth
Redaktør Limousin-Nytt
Redaktør Hjemmeside
Mob.: 91 74 85 94
janoco@online.no 

Annonser:
Gunhild Sæteråsen
Mob.: 90594458
saeteraasen@yahoo.dk



kan velge den vekta du vil så lenge
du sender inn dokumentasjon på
avvennings vekter.

Storfekjøttkontrollen
Vi har i lengre tid hatt mistanke om at
det har vært feil i tilvekst tallene for
Limousin i storfekjøttkontrollen.
Bjørn Aasen i avlsutvalget påpekte
dette for Animalia for ett år siden.
Etter mange mailer frem og tilbake,
har vi nå fått bekreftet at disse tallene
var feil, ikke bare for Limousin men de
andre rasene også. Det skal visstnok
være en feil i en formel for utregning-
ene som er grunnen. Dette er bekla-
gelig men er heldigvis rettet nå, og
nye og korrigerte tall kommer snart.
(se artikkel i bladet) 

Limmo 14
Den årlige Limousin auksjonen
begynner å bli en tradisjon, i år gjør vi
en ny vri og avholder auksjonen på
Agrisjå lørdag 23. august. Når vi fikk
forespørsel fra Tyr Trøndelag og
Agrisjå om å avholde auksjonen på
messa, så synes vi det er en god ide
for å treffe flere folk og skape litt eks-
tra blest om Limousin. Det er kun
Limousin som blir auksjonert bort, og
det blir vanlig opplegg med besikti-
gelse og auksjon på messa, mens fes-
ten avholdes på Steinvikholmen hos
Gustav Steinvik.                                   

Jeg vil oppfordre alle som har gode
dyr å avse, spesielt kyr og kviger til å
melde på noen av de til auksjonen.

Lykke til med kalvinga!
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Hans Olav Holann
Leder Norsk Limousin
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Infomøte før 
auksjonen på Staur
Styret i NL har styremøte på
Hamar 25 april dagen før auk-
sjonen på Staur, vi vil i den
anledning invitere alle som har
lyst til å samles på Rica olrud
fredag kl 17. Der vil leder i avls-
utvalget Kristian Hovde gå
igjennom oksene som skal på
auksjon dagen etter og kan
svare på spørsmål om disse, han
vil også informere litt om avls-

utvalgets jobb. Kl 19 tar vi en
felles middag på hotellet for de
som ønsker det. Send en mail til
hansohol@hotmail.com innen
20. april hvis du vil være med,
slik at vi får bestilt bord til alle.
Har du tenkt å kjøpe okse eller
bare er nysgjerrig på avl så møt
opp, det ikke mange som kan
svare bedre på avl en Kristian!
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Gjeste-kommentaren: Johanne Kjuus
Leder for Analyse og bransjeutvikling, Virke

Organisasjonen for dagligva-
rehandelen har engasjert NILF
for å få en evaluering av mar-
kedsreguleringen av jord-
bruksvarer. Vi har bedt om å få
synspunkter på hva som er
bakgrunnen og resultatet av
dette engasjementet.

Hvorfor ble denne 
rapporten bestilt?
Todelt formål: Vi ønsket å få
laget en rapport som beskrev
markedsreguleringssystemet
på en god og overordnet
måte – slik at man fikk opp
betydningen av ordningen for
dagligvarehandelen. Samtidig
– så har vi de senere årene
opplevd at det har vært en økt
diskusjon om ordningene og
hvor godt de fungerer – og vi
ønsket å finne ut mer av hvor
problemene eventuelt ligger.

Ordningens betydning for 
dagligvarebransjen
Ordningen sikrer stabil til-
gang av råvarer til norsk dag-
ligvare – noe handelen ser på
som positivt. Samtidig ser vi at
ordningen ser ut til å være
bedre tilpasset overskudds-
enn underskuddssituasjoner.
Dvs. at ved administrative toll-
nedsettelser – ser vi at interes-
sekonfliktene mellom mar-
kedsregulator, den private
kjøttindustrien men også
dagligvare øker, både fordi
det blir en kamp om import-
kvotene – men også fordi det
er uenighet om foredlingsgra-
den på det som skal importers
(hele/ halve slakt vs. styknings-
deler). Et annet element som
trekkes opp av NILF i rappor-
ten – er at systemet i større
grad stimulerer til volumpro-

duksjon der kulturen rundt
markedsreguleringen bidrar
til å fremme ensartet varer, og
at dette fremstår som en mot-
setning til en nødvendig inn-
ovasjonskultur.

Rapportens 
hovedpunkter sett ut fra dere
Rapporten synliggjør at mar-
kedsreguleringen har mange
mål, og det er flere tilstøtende
ordninger. Dette skaper ulike
forventinger til hva ordning-
ene skal bidra med og hvor-
dan målene løses. Vi mener
derfor at det med fordel kan
tas en gjennomgang, klargjø-
re hva som er de mest sentrale
målene, virkemidlene som er
mest effektive og å foreta
noen justeringer som rydder
opp mellom mål, virkemidler
og forventninger.

Nødvendig endringer/
om legginger for å tjene 
dere bedre
Vi mener at det er nødvendig
med en klargjøring og en ny
og styrket forankring av ord-
ningens mål. 
Underskuddssituasjoner ska-
per interessekonflikter og bør
unngås, både gjennom å inn-
føre økte tollkvoter og bedre
produksjonsplanlegging. 
Konkurransenøytralitet hos
markedsregulator må doku-
menteres utover rimelig tvil.
Det er også et behov for å
klargjøre betydningen av for-
syningsplikten og mottaks-
plikten.  
Med styrket kommunikasjon
og informasjonsflyt i verdikje-
den vil forutsigbarhet og risi-
kominimering for alle parter
styrkes.
Man bør vurdere å etablere
egne markedsråd som sikrer
informasjonsflyt og treffsikre
prognoser, og som kan rådgi
om håndteringen av konkur-
ranses- og forretningssensitiv
informasjon.

Virke har utredet markedsreguleringen

Fakta:
Handels- og Service -
næringens Hoved -
organisasjon - HSH ble
stiftet 1. januar 1990 av
fem organisasjoner:
Handelens Arbeidsgiver -
forening, Norges detal-
jistforbund, Norges
Grossistforbund, Norges
Handelss tands forbund
og Norske Agenters
landsforbund.
Høsten 2011 endret vi
navn fra HSH til Hoved -
organisa sjonen Virke 
Vår grunntanke er at
arbeidslivet virker bedre
når arbeidsgiver og
arbeidstaker går sam-
men om å skape verdier.
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Landbruks- og matminister Sylvi
Listhaug har nedsatt et utvalg som skal
evaluere systemet for balansering av
råvaremarkedene i jordbruket. Med
andre ord skal markedsreguleringsord-
ningen vurderes på nytt - igjen. Denne
ordningen har vært diskutert opp ad
stolpe og nedad vegg siden den ble
etablert på 1930-tallet.
Jeg hadde knapt fått satt meg i kon-
torstolen i den gang Norges Kjøtt- og
Fleskesentral i 1987 før jeg måtte for-
holde meg til diskusjonene om mar-
kedsreguleringsordningene – og både
forklart og forsvart dem. Mye av disku-
sjonene har hele tiden dreid seg om
hvem som skulle styre dem: Nortura
alene eller sammen med de andre slak-
teribedriftene – eller av et offentlig
organ. Og noen politiske grupperinger
ønsket å avvikle dem – hvilket er én av
de sidene som nå skal vurderes.
Nok en gang synes jeg at det tas en feil
innfallsvinkel til hva som skal utredes.
Følgende vinkling burde legges til
grunn: Norske bønder betaler en avgift
på hver kilo kjøtt og hver liter melk de
leverer til industrien.  Siste år om lag en
halv milliard kroner. Forvaltes disse
pengene på en fornuftig måte? Gagner
pengebruken dem som har betalt inn
pengene? Og omsetningen av deres
produkter?
Under pressebriefen da utvalget og
mandatet ble presentert, konfronterte
jeg landbruksstatsråden med denne
problemstillingen. Hun svarte at det
ville bli dekket under utvalgets
gjennomgang av Omsetningsrådets

virksomhet. Det er mulig. Men jeg har
fortsatt den tro at dersom utgangs-
punktet er feil, så blir resultatet deret-
ter.
Selv om jeg ikke har hatt det praktiske
ansvaret for markedsordningene, har
jeg virket tett opp til dem og de tilta-
kene som ble satt i verk. I overgangen
1980-90 årene var det betydelig over-
skudd på kjøtt. Da ble det forsøkt løst
gjennom dumpingeksport og sjokk-
salg gjennom uanmeldt prisnedskri-
ving innenlandsk. Og regningen som
ble sendt produsentene beløp seg til
en halv milliard etter det jeg husker. Da
fant jeg å gjøre de ansvarlige oppmerk-
som på at jeg hadde slekt og venner
som hadde sitt levebrød fra produksjo-
ner der hvor anvendelsen av om -
setningsavgiften var av betydning.
Dette var ikke til å leve med for dem.

Året etter ble praksisen endret. Det ble
samarbeidet med dagligvarehandelen
om omsetningen av overskudds -
lagrene. Resultatet var en betydelig
bedre innenlands omsetning av over-
skuddet, og pristapet på bondens hånd
ble betydelig lavere. Midlene ble
anvendt på en for bonden gunstig
måte. Og dette må være kjernen i det
som nå skal vurderes. 
Derfor må det anses som verdifullt at
de som omsetter bondens produkter,
handelen, har fått NILF til å vurdere
markedsreguler ingsordningene.
Produktene til bøndene skal ikke bare
tas inn til industrien, men helt ut til for-
brukeren.

Av Jan Otto Veiseth

Markedsreguleringen under lupen - igjen

Landbruks og matminister Sylvi Listhaug sammen med ledere av utvalget, professor
Erling Hjelmeng.

Mandatet for utvalget er: 
Utvalget skal gjennomgå dagens sys-
tem for regulering av råvaremarke-
dene i jordbruket og legge fram for-
slag til alternative måter å legge til
rette for markedsbalansering på.
Formålet med gjennomgangen er å
legge til rette for økt konkurranse og
bedre ressurs utnyttelse i verdikjeden
sett under ett. Utvalget skal konsen-
trere sitt arbeid om dagens markeds-
balansering med utgangspunkt i
Omsetningsrådets virksomhet og i
nødvendig grad vurdere tilgrensende
og relevante elementer ved målprissy-
stemet. Andre elementer i landbruks-
politikken (kvoteordningen for melk,
husdyrkonsesjon, prisutjevningsord-
ningen for melk og tilskuddsordning-
ene over jordbruksavtalen) vil bli fulgt
opp i egne prosesser.

Utvalget skal: Evaluere dagens system
for balansering av råvaremarkedene i
jordbruket.
Vurdere behovet for å drive markeds-
balansering i de ulike råvaremarke-
dene, herunder om markedsregule-
ringen kan avvikles. 
Komme med forslag til alternative
måter å drive markedsbalansering
med henblikk på å gjøre markedsba-
lanseringen mer uavhengig av samvir-
keorganisasjonene. 
Vurdere endringer innenfor dagens
system. 
Utvalget skal evaluere og vurdere opp
mot mål om styrket konkurranse i ver-
dikjeden, en kostnadseffektiv, lønnsom
og bærekraftig matproduksjon og
landbruk over hele landet. Utvalget
skal vurdere effektene av forslagene

for produsenter, industri og forbruker-
ne, herunder behovet for å redusere
bondens risiko. 
Utvalget skal vurdere behovet for
endringer i Omsetningsloven og for-
holdet til andre relevante lover som
følge av foreslåtte endringer i syste-
met, herunder skal pliktene som er
knyttet til regulatorrollen vurderes. Ved
behov skal utvalget se på erfaringer fra
andre land. Utvalget skal legge vekt på
å lage kostnadseffektive og lite byrå-
kratiske løsninger, og det skal vurdere
økonomiske og administrative konse-
kvenser av forslagene.
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På spørsmål om det har vært store pro-
tester mot nedbyggingen, svarer
Skadsem: - Rundt Oljehovedstaden
Stavanger har det over tid vært et
enormt utbyggingspress både for boli-
ger og næringsbedrifter.  Og denne
saken går så langt tilbake som til 2000
da Rogaland Fylke og kommunene på
Jæren utarbeidet og vedtok overord-
nede planer for hvilke områder som
skulle benyttes til hvilke formål. Og
etter hvert som boligbyggingen bredte
seg utover jordbruksområdene i
Sandnes, var det noen som forsøkte å
protestere. Men da ble det henvist til at
dette allerede var vedtatte planer. 

Familiebruket til Sven Magne, Heiå
Gård, ble liggende delvis i et område
for boligbygging. Arealet på gården
som skal/er omregulert, er på 50 da
dyrka og ca. 100 da kulturbeite. Et areal
på utskilt teig som han fortsatt får

beholde, er på ca. 20 da dyrka og 10 da
beite. 

Opsjonsavtale
Gården er ikke solgt ennå. Skadsem har
inngått en opsjonsavtale med utbyg-
ger. Av skattemessige årsaker må han
ikke drive aktiv drift på gården i to til
tre år innen salget. Da får han nok
aksept på at salgssummen anses som
kapitalinntekt med 28 % skatt. Han
mottar en såkalt opsjonspremie fra
utbygger, og han har mulighet for å leie
ut jorda dersom det skulle passe seg. I
tillegg kan han leie bort både drifts-
bygningene og bolighusene på den
fraflyttede gården samt en boenhet på
nåværende gård. – Hvor lang tid det vil
ta før utbygger setter spaden i jorda,
vet ikke jeg. Men det er best å være før
var. Og da det bød seg en anledning til
å kjøpe et nytt bruk, var det bare å
handle, sier Sven Magne, og legger til at

den utbyggeren han har avtale med,
har et stort antall tilvarende opsjonsav-
taler i området.

I motsetning til en del andre i samme
situasjon, var ikke Sven Magne interes-
sert i å motta en god slump penger og
leve på dem resten av livet. Han satte
som betingelse for å gå med på noen
salgsavtale at utbygger skulle bidra
aktivt til å skaffe han et nytt bruk. Og
det skjedde.

Derfor er det langt fra noen deppa
Sven Magne vi møter da vi besøker
ham og familien på den nye gården,
Fredheim. Den ligger på Malmheim i
Sandnes kommune, ca. 8 km fra tidli-
gere gårdsbruk. – Jeg kommer til et
område der det er opplest og vedtatt at
det skal drives aktivt jordbruk. Derfor
blir jeg en del av et positivt miljø der
alle er opptatt av gårdsdrift. Det ser jeg

Sven Magne Skadsem:

Må selge farsgården 
og  satser på nytt
Driftsbygningen på nygården til Skadsem ser bra ut, men er ikke egnet til kjøttfeproduksjon, og ny må til.

-Vi må flytte fordi vi har hatt farsgården i et planlagt og regulert utbyggingsområde der
flere kommuner og fylket har som mål å bygge ned mange tusen dekar god jordbruksjord.
Gården har vært i familiens eie i snart 100 år, så det er klart vemodig å måtte se at eien-
dommen blir bygget ut til boligformål. Det kommer det nøkternt fra limousinavler Sven
Magne Skadsem, Sandnes. Sven Magne er medlem av Avlsutvalget i Norsk Limousin.
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fram til, og ser fram til at jeg kan føre
limousinbesetningen min videre.

Det nye bruket
Det nye bruket har et totalareal på 70
da; ca. 65 da av dette er fylldyrka. Det
dyrka arealet må brukes til beite.
Jeg leier 70 da dyrket mark til produk-
sjon av rundballer, og håper på å få tak
i noe mer leiejord. Selv om gårdstunet
var godt opparbeidet, har ikke drifts-
bygningen vært i bruk på om lag 20 år.
Eksisterende driftsbygning er bygget
på 50-tallet, og er lite egnet til fortsatt
bruk. Jeg har tatt i bruk låven til limous-
indyrene, og satt inn transportvogn
med fanghekker til fôring. Videre har
jeg lagt talle på gulvet med halm og
sagespon.

Svein Magne har planer om å bygge ny
driftsbygning til 30 mordyr + påsett,
fôrrom/redskapsrom. Han planlegger
ca. 600 kvadratmeter fullisolert betong-
elementbygg, med gjødselkjeller
under. Planlegger brei fôrgang til fôring
med traktor frontlaster med rundbal-
lesplitter. Han prøver å fortørke graset
4-5 dager før pressing; godt utvokst
gras med god kutting på pressa.

Kun semin
-På grunn av situasjonen med flytting,
har jeg redusert besetningen til ca. 12
mordyr og 9 kviger. Men satser på å ha
ca. 30 mordyr+påsett etter hvert.
Avlsbesetning som består av kun full
French dyr, og det blir benyttet 100 %
semin. Dyr som ikke holder mål til avl
blir slaktet på Kalv Unik.

Da vi besøkte ham gikk det 4 kalver
etter Bolide og 2 etter Bavardage rundt
i bingen. I bingen ved siden av gikk det
6 kviger drektige etter semin med de
samme oksene. Sven Magne har spredt
kalving ut over året. Han planlegger å
bruke semin fra Chaumeil på noen kvi-
ger og fra Anside Flint på kyr. Dessuten
har han semin fra tre norske eliteokser

på dunken.  Så det høye nivået på hans
avlsbesetning blir ført videre. Skadsem
sier at han kunne solgt langt mer livdyr
enn tilfellet er dersom han hadde hatt
flere å tilby.

Skadsem fikk de første limousinkvi-
gene i 2004. Før den tid var det prøving
og feiling med de andre mest
brukte kjøttferasene. Har også drevet
og driver fortsatt med Texelsau (Sauens
Limousin), men nå tilsier arealet at det
kun blir noen få sauer igjen til beite-
pussing.

-Synes avlsopplegget til Limousin er
bra så lenge limousinavlerne selv får
bestemme. Men føler vi har sett en ten-
dens til arroganse fra Tyr den siste

Sven Magne Skadsem har en FF-besetning etter flere års bruk av semin. Kalven til ven-
stre er fra oksen Bolide og mora etter Remix.

To kalver etter Bolide.
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Har du planer om ombygging, nybygg eller 
trenger råd og veiledning i forbindelse med 
innredning og øvrig mekanisering?
 
Ta gjerne kontakt med en av våre mange 
forhandlere.

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

Dyr som trives gir 
bedre inntjening.

Det er sunt bondevett

Vi leverer òg produkter fra bl.a produsenter 
som LJM – utstyr for gjødselbehandling, 
Knarrhult`s produkter for sau og geit og 
Suevia - vannutstyr.
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Reime Agri er Norges største produsent av innredninger og rekvisita  
til husdyrrom.  Vi produserer også gjødselvogner og vakuumvogner  
som er utviklet i tett samarbeid med noen av Norges dyktigste bønder.   
Vognstørrelser fra 4000 - 14000 liter.

Rundt farsgården til Sven Magne er det om lag 1500 dekar som skal bygges ut til boliger.

tiden, der de vil bestemme hele avlsar-
beidet til raselagene. Dette ødelegger
hele motivasjonen til oss som driver
med ammekyr, så dette er vel ikke

måten å få opp produksjonen av storfe-
kjøtt på? spør Svein Magne Skadsem
som er genuint opptatt av limousinav-
lens framtid.

Av Jan Otto Veiseth
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Effektiv storfekjøttproduksjon
føreset effektiv sporemnetilde-
ling. Under norske tilhøve er det
selen, jod, kobolt og koppar som
reduserer utnytting av energi og
protein i fôret. Dess meir høgty-
tande og større muskelmasse
dyra har, dess større er behovet.
Det er grunnen til at Limousin
krev effektivt tilskott for å ta ut
sitt fulle produksjonspotensiale.

Bolus som tilskottsform har fleire forde-
lar framfor andre: Du gjev det til det
enkelte dyret, og i den mengda du
bestemmer. Dette i motsetning til fri til-
gang på mineralblanding der dyret
bestemmer både tidspunkt og
mengde. Uansett kor kloke dyra dine er,
så veit dei ikkje kor mykje selen, jod,
kobolt og koppar dei treng. Resultatet
av fri tilgang er veldig variabelt opptak.

Dersom mineralblanding blir strødd på
fôret, aukar sikkerheten for at alle dyr
får det dei treng, men framleis er meto-
den sårbar. På grunn av rangforhold vil
tida ved forbrettet variere og dermed
får ikkje alle dyr like god tilgang på det
som er tildelt. 

Nokon brukar fullfôr til ammekyrne, og
dette skulle i utgangspunktet garan-
tere at alle får i seg nok. I praksis viser
det seg likevel at ein del av dyra får for
lite. Føresetnaden for at fullfôr skal gje
nok selen, jod, kobolt og koppar, er at
dyra et tilstrekkeleg mange kilo tørr-
stoff. Fram mot kalving går likevel tørr-
stoffopptaket ned, og dermed går også
mengda sporemne som dyra får i seg
ned. Dette skjer i den perioden då spor-
emneopptaket er mest kritisk og kon-
sekvensen av mangel er størst. 

Korleis viser dårleg sporemnedekning
seg i ein besetning? Det vanlegaste
teiknet er ein unødvendig lang kal-
vingsperiode og for høg andel tomme
kyr. Tilveksten hjå kviger og kalvar er
ikkje optimal, og avlsoksar kan få dårleg
sædkvalitet. Dersom mangelen blir
meir omfattande, vil dei nyfødde kal-
vane vera slappe, trege på beina og
kanskje daudfødde eller dei utviklar
muskeldegenerasjon. 

Tracesure vombolus blir lagt ned av
bonden sjølv, og er effektiv i fem til seks
månader. På grunn av teknologien for
frigjeving, der sporemna lekk kontinu-
erleg i løyst form ut i vomma, kan inn-
haldet av selen vera så høgt at det dek-
ker behovet under alle forhold. 

I ein ammekubesetning viser dette seg
ved at kalven er pigg og raskt på beina,
mordyret kjem raskare i  brunst, tek seg
i større grad på fyrste paring og der-

med blir kalvingsperioden meir kon-
sentrert. Med god fruktbarhet blir det
mindre variasjon mellom kalvane på
hausten. For avlsbesetningen vil innset-
ting av embryo eller inseminering
oftare vera suksessfullt.

Av Inge Midtveit, veterinær
inge@animax-vet.com
Tlf 9135 0752

Sporemnetilskott - kvifor er vombolus effektiv?

Veterinær Inge Midtveit.

Tresecure..
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Som et ekstra trekkplaster for ivrige
limousinavlere har styret i Norsk
Limousin vedtatt å legge inn embryo
fra årets import på seks kviger for å
auksjoneres på Limmo 14.
Stjørdalingen Erling Gresseth skal
forestå innleggingen av embryonene
i mai, og i ettertid være vertskap for
kvigene fram til auksjonen.

Erling har lang erfaring med innlegg av embryo – også
for en god del limousinavlere. Det er kjøpt inn seks
NRF-kviger til benyttelse. Men som alle som har drevet
med embryo, har erfart, så er det sjansespill å legge inn
embryo. Det er svært sjelden at alle blir noe av. Så det
blir spennende å se hvor mange embryokviger blir
frambudt på auksjonen.

Sett av 23. august 2014. Da arrangeres den nå så tradi-
sjonsrike livdyrauksjonen av limousindyr. Den går sam-
tidig som Agrisjå i Stjørdal. Men start forberedelsene i
dag: Blink ut dyr – gjerne drektige mordyr med god
avstamming – som du ønsker å framby på auksjonen.
Det er grunn til å minne om at drektige mordyr opp-
nådde gode priser i fjor. Den sosiale delen av LIMMO 14
går av stabelen hos Gustav Steinvik, Skatval.

Følg med på oppdateringer på vår hjemmeside: 
www.norsk-limousin.com

Her er kombinasjonene:
Touteronde x Correze 
Touteronde er datter av Charmeur, og morfar er
Dauphin. Charmeur er mest kjent som far til ekstrem
lett kalveren  Suc au May. Touteronde er ei lita holdbar
kompakt kulle av ei ku født i 2002. Hun har høye avven-
ningsvekter på kalvene sine, og har veldig sikre indek-
ser. Kalving 108, Tilvekst 102, Muskel 112, Skjelett 94,
Melk 107, Maternal samlet indeks 117. Far til embry-
oene er Objat sønnen Correzze. Dette er en lettkalver
med veldig gode avlsverdier for muskel. Kalving 112,
Tilvekst 101, Muskel 112 . Samlet kjøttindeks 103. Dette
er en kombinasjon med egenskaper for en potensiell
kvige bedekker.  Avkommene vil nok bli litt korte og
kompakte, med mye kjøtt, og høy slakteklasse.
Avkommene forventes å  bli gode avlsdyr som grunn-
lag for produksjon av Limousin Kalv-Unik.

Reine x Bonus MN 
Reine er ei lett kalver ku som det tidligere har blitt tatt
inn embryo etter. Far er Isambert, og morfar er
Brasseur. Reine har nå blitt 14 år, hun er middels stor ku
med mye kjøtt og sterke indekser. Kalving  118, Tilvekst
111, Muskel 116, Skjelett 85, Melk 104, Maternal samlet
indeks er 128. Far til embryoene er Bonus MN. Dette er
gards avprøvd sønn etter Uruguay. Kalving 102, Tilvekst
109, Skjelett 107, Muskel 102, beintykkelse 110.. Dette
er en kombinasjon som ser ut til være god på det
meste. Avkommene bør ha lett kalver egenskaper, høy
tilvekst, høy slakte klasse, fin beinbygning og en fin
skjellet størrelse.

Vive X Correze 
Vive er også ei ku det har blitt tatt inn embryo etter tid-
ligere. Hun er ei lita kompakt lett kalver ku med mye
kjøtt, og bra med melk. Far er Pax og morfar er
Isambert. Kalving 109, Tilvekst 103, Muskel 129, Skjelett
80, Melk 106, Maternal samlet indeks 129. Far til embry-
oene er Objat sønnen Correzze. Dette er en lettkalver
med veldig gode avlsverdier for muskel.  Kalving 112,
Tilvekst 101, Muskel 112. Samlet kjøttindeks 103. Dette
er en kombinasjon med egenskaper for en potensiell
kvigebedekker.  Avkommene vil nok bli litt korte og
kompakte, med veldig mye kjøtt, og høy slakteklasse.
Dette er en kombinasjon, for de som ønsker en sikker
lett kalver,  driver med kalveslakt eller ønsker tidlig
slakte modne dyr. Avkommene forventes å  bli gode
avlsdyr som grunnlag for produksjon av Limousin Kalv-
Unik.

Embryokviger auksjoner     

Reime
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Brioche X Armoric 
Brioche er ei datter av lett kalver, melkeoksen Remix.
Med 120 i indeks for melk, er han Frankrikes beste okse
noen gang for melk. Morfar er evig unge Highlander.
Brioche er ei ku med god størrelse. Kalving 98, Tilvekst
112, Muskel 110, Skjelett 103, Melk 104, samlet material
indeks 121. Far til embryoene er Armoric.  Armoric er
sønn av Neuf, og er en ganske komplett okse. Kalving
103, Tilvekst 102, Muskel 125, Skjelett 98, Melkevne
døtre 103, Fruktbarhet døtre 115, og døtrenes kalvings-
evne 105. Samlet maternal indeks 109.  Dette er kombi-
nasjon som gir avkom med meget sterke moregenska-
per, høy tilvekst og høy slakteklasse.

Deite X Armoric 
Deite er ei lett kalver ku født i 2008 med Astre som far
og Isambert som morfar. Kalving 119, Tilvekst 108,
Muskel 116, Skjelet 89, Melk 103, samlet material indeks
125 Far til embryoene er Armoric.  Armoric er sønn av
Neuf, og er en ganske komplett okse. Kalving 103,
Tilvekst 102, Muskel 125, Skjelet 98, Melkevne døtre
103, Fruktbarhet døtre 115, og døtrenes kalvings evne
105. Samlet maternal indeks 109.  Dette er kombinasjon
som gir middels store avkom, med meget sterke mor-
egenskaper, høy tilvekst og høy slakte klasse.

Urgentielle X Euphrate 
Urgentielle er født i 2003, og er ei datter av Nelembo.
Dauphin er morfar. Urgentielle er ei middels stor ku
med meget sterke egenskaper for tilvekst og muskel.
Kalving 96, Tilvekst 113, Muskel 113, Skjelett 97, og melk
92. Far til embryoene er Uskudar sønnen Euphrate.
Euphrate er som sin far råsterk på tilvekst og muskel.
Oksen er ikke ferdig gransket for melk enda, men hans
sønner her gjort det veldig bra på slaktekroken. Kalving
95, Tilvekst 117, og muskel 124, fra oksetest stasjonen.
Dette er embryokombinasjon med spesielt gode egen-
skaper for slakteproduksjon. Avkommene vil sannsyn-
ligvis gi dårlig melkeevne med mf. Nelombo sin mel-
keindeks 84 og ff. Uskudar sin melkeindeks 88. Men
avkommene vil få en god størrelse, svært høy tilvekst,
meget høy slakte klasse. Avkommene forventes å bli
gode avlsdyr som grunnlag for produksjon av Limousin
Kalv-Unik.

Forts.neste side

 es på LIMMO 14 iStjørdal

Urgentielle
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Enigme x Comte. 10 stk embryo

Enigme har Vent D’OC, som far, og med On Dit som morfar, er
dette ei ku med meget sterke indekser. Kalving 97, Tilvekst
110, Muskel 107, Skjelett 107, Melk 101, Maternal samlet
indeks 113. Far til disse 12 embryoene er Comte, en sønn av
Vicomte. Comte er nå ferdig gransket for morsegenskaper,
og kommer ut med indeksen 103 på døtres melkeevne, ferti-
litet 101, fødselsevne 98, samlet maternal indeks 97. Indeks
på avkom med kalving 104, Tilvekst 106, Muskel 114, Skjelett
98. Avkommene av denne kombinasjonen bør da komme
lett til verden, ha høy tilvekst, score veldig godt på muskula-
tur, og få en bra stor ramme, og bli fine mordyr.    

Touteronde x Correze 3 stk embryo
Touteronde er datter av Charmeur, og morfar er Dauphin.
Charmeur er mest kjent som far til ekstrem lett kalveren  Suc
au May. Touteronde er ei lita holdbar kompakt kulle av ei ku
født i 2002. Hun har høye avvenningsvekter på kalvene sine,
og har veldig sikre indekser. Kalving 108, Tilvekst 102, Muskel
112, Skjelett 94, Melk 107, Maternal samlet indeks 117. Far til
embryoene er Objat sønnen Correzze. Dette er en lettkalver
med veldig gode avlsverdier for muskel. Kalving 112, Tilvekst
101, Muskel 112 . Samlet kjøttindeks 103. Dette er en kombi-
nasjon med egenskaper for en potensiell kvige bedekker.
Avkommene vil nok bli litt korte og kompakte, med mye
kjøtt, og høy slakteklasse. Avkommene forventes å  bli gode
avlsdyr som grunnlag for produksjon av Limousin Kalv-Unik.

Reine x Bonus MN 1 stk embryo
Reine er ei lett kalver ku som det tidligere har blitt tatt inn
embryo etter. Far er Isambert, og morfar er Brasseur. Reine
har nå blitt 14 år, hun er middels stor ku med mye kjøtt og
sterke indekser. Kalving  118, Tilvekst 111, Muskel 116,
Skjelett 85, Melk 104, Maternal samlet indeks er 128. Far til
embryoene er Bonus MN. Dette er gards avprøvd sønn etter
Uruguay. Kalving 102, Tilvekst 109, Skjelett 107, Muskel 102,
beintykkelse 110.. Dette er en kombinasjon som ser ut til
være god på det meste. Avkommene bør ha lett kalver egen-
skaper, høy tilvekst, høy slakte klasse, fin beinbygning og en
fin skjellet størrelse.

Vive X Correze 3 stk embryo
Vive er også ei ku det har blitt tatt inn embryo etter tidligere.
Hun er ei lita kompakt lett kalver ku med mye kjøtt, og bra
med melk. Far er Pax og morfar er Isambert. Kalving 109,
Tilvekst 103, Muskel 129, Skjelett 80, Melk 106, Maternal sam-
let indeks 129. Far til embryoene er Objat sønnen Correzze.

Dette er en lettkalver med veldig gode avlsverdier for mus-
kel.  Kalving 112, Tilvekst 101, Muskel 112. Samlet kjøttindeks
103. Dette er en kombinasjon med egenskaper for en poten-
siell kvigebedekker.  Avkommene vil nok bli litt korte og
kompakte, med veldig mye kjøtt, og høy slakteklasse. Dette
er en kombinasjon, for de som ønsker en sikker lett kalver,
driver med kalveslakt eller ønsker tidlig slakte modne dyr.
Avkommene forventes å  bli gode avlsdyr som grunnlag for
produksjon av Limousin Kalv-Unik.

Brioche X Armoric 5 stk embryo  
Brioche er ei datter av lett kalver, melkeoksen Remix. Med
120 i indeks for melk, er han Frankrikes beste okse noen gang
for melk. Morfar er evig unge Highlander. Brioche er ei ku
med god størrelse. Kalving 98, Tilvekst 112, Muskel 110,
Skjelett 103, Melk 104, samlet material indeks 121. Far til
embryoene er Armoric.  Armoric er sønn av Neuf, og er en
ganske komplett okse. Kalving 103, Tilvekst 102, Muskel 125,
Skjelett 98, Melkevne døtre 103, Fruktbarhet døtre 115, og
døtrenes kalvingsevne 105. Samlet maternal indeks 109.
Dette er kombinasjon som gir avkom med meget sterke
moregenskaper, høy tilvekst og høy slakteklasse.

Deite X Armoric 5 stk embryo
Deite er ei lett kalver ku født i 2008 med Astre som far og
Isambert som morfar. Kalving 119, Tilvekst 108, Muskel 116,
Skjelet 89, Melk 103, samlet material indeks 125 Far til embry-
oene er Armoric.  Armoric er sønn av Neuf, og er en ganske
komplett okse. Kalving 103, Tilvekst 102, Muskel 125, Skjelet
98, Melkevne døtre 103, Fruktbarhet døtre 115, og døtrenes
kalvings evne 105. Samlet maternal indeks 109.  Dette er
kombinasjon som gir middels store avkom, med meget ster-
ke moregenskaper, høy tilvekst og høy slakte klasse.

Urgentielle X Euphrate 12 stk embryo
Urgentielle er født i 2003, og er ei datter av Nelembo.
Dauphin er morfar. Urgentielle er ei middels stor ku med
meget sterke egenskaper for tilvekst og muskel. Kalving 96,
Tilvekst 113, Muskel 113, Skjelett 97, og melk 92. Far til
embryoene er Uskudar sønnen Euphrate. Euphrate er som
sin far råsterk på tilvekst og muskel. Oksen er ikke ferdig
gransket for melk enda, men hans sønner her gjort det veldig
bra på slaktekroken. Kalving 95, Tilvekst 117, og muskel 124,
fra oksetest stasjonen. Dette er embryokombinasjon med
spesielt gode egenskaper for slakteproduksjon. Avkommene
vil sannsynligvis gi dårlig melkeevne med mf. Nelombo sin
melkeindeks 84 og ff. Uskudar sin melkeindeks 88. Men
avkommene  vil få en god størrelse, svært høy tilvekst, meget
høy slakte klasse. Avkommene forventes å bli gode avlsdyr
som grunnlag for produksjon av Limousin Kalv-Unik.

Spørsmål om embryoene kan stilles til 
Bjørn Aasen tlf. 41933129 eller 
Kristian Hovde  tlf. 91839457.
Bestilling av embryo skjer til:
Genos kundesenter - tlf 9502600, oppgi ditt produsentnr,
når du ønsker det utlevert og på hvem sin nitrogen-
dunk embryoene skal levers til. 
Pris pr embryo er kr. 6.378 ferdig levert fra sædruta. 
Totalt ble det 86 embryoer.

Tilbud om kjøp av Embryo fra følgende kombinasjoner: 

Engime
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Mottaksdyrene, kviger eller ungkyr, velges ut blant den
avlsmessige minst interessante halvdelen i din besetning.
Mange velger å anskaffe ei nrf-ku til formålet; tydelig
brunst og god melkeevne gjør de godt egnet. Ungkyr kan
anvendes først etter minst tre måneder etter kalving.

Mottaksdyrene skal være i næringsmessig balanse, friske og
ha vist tydelige og regelmessige brunster. De skal ikke være
fete, men ved godt hold. Godt grovfôr er det beste. Har
dyrene gått ute på høstbeite, er det å anbefale at de tas inn
og fôre de slik at de har den nødvendige næringsmessige
balansen. Unngå å overfôre med protein. Ikke endre fôrregi-
me i forbindelse med innleggingen, men ha et fast opplegg.
Ikke legg inn embryo fra storvoksende raser på små kviger av
liten rase.

Brunstkontroll bør utføres tre ganger i døgnet, og observa-
sjonene registreres.

Selve innleggingen gjøres en uke etter høgbrunsten.
Dersom du skulle ha inseminert på en torsdag, så legges
embryonet inn på torsdagen etter. Det er en fordel om mot-
takerdyret har hatt en blødning da dette er et tegn på at den
har vært brunstig. Dette en ekstra sikring selv om en har
registrert høgbrunst og legger inn embryonet ut fra den
dagen.

Mottagerdyrene må fikseres i god tid før innleggingen slik at
de roes ned. Urolige dyr kan ødelegge for et godt resultat.

Innleggeren undersøker mottaksdyrene og avgjør hvilke
som er egnet.

Innleggeren sørger for å få registrert innlegget i
Storfekjøttkontrollen. Alle ET-dyr skal være registrert der. Alle
innlegginger skal registreres selv om det ikke blir drektighet.
Avleren må også ha det i sitt register for å ha kontroll med
kalvingsdato og annen oppfølging.

Drektighetskontroll foretas etter seks til åtte uker etter inn-
legging.

Synkronisering av brunst
Det er mulig å synkronisere brunsten på en gruppe dyr for å
gjøre flere innlegg samtidig.En kan i så fall behandle dyrene

med Estrumat en elle to ganger for synkronisering av en
gruppe. Det bør regnes med at bare halvparten av gruppen
kommer i brunst på riktig dag og er egnet for innlegging.
Resten av gruppen kan insemineres ved neste brunst.

Eksempel på enkel og dobbel behandling:
Enkel:       Dag 0                  Palpasjon og Estrumat 2 ml 
                                                 (+ vitamininjeksjon)
                   Dag 3 – 5           Brunstobservasjon og registrering
                   Dag 10 eller 11Embryoinnlegging

Dobbel:   Dag 0                  Estrumat 2 ml
                   Dag 11                Estrumat 2 ml (+ vitamininjeksjon)
                   Dag 14-16          Brunstobservasjon og registrering
                   Dag 21 el 22      Embryoinnlegging

Det er vanligvis ikke nødvendig med vitaminsprøyte. Men i
viss tilfeller kan det gi bedre drektighet – spesielt i den
mørke årstiden og dersom det er redusert vitamininnhold i
grovfôret.

Generelt:
Orienter deg om hvilke blodlinjer og egenskaper som forel-
drene til embryonet har. Ta gjerne kontakt med en represen-
tant i Avlsutvalget i Norsk Limousin for å få råd om valg.

Det må tas DNA-analyse av kalvene for å få registrert god-
kjent avstamning i Storfekjøttkontrollen.

Bestill embryonene i god tid slik at de er på plass til riktig tid.
Gjør også avtale i god tid med dyrlege for å foreta innleg-
gingen. Diskuter med veterinæren om valg av innleggings-
metode og hvilket behandlingsprogram som passer best i
ditt tilfelle.

Hvorfor embryo?
Genetisk løft i besetningen
Flere potensielle oksemødre
Økt utvalg for salg av avlsokser
Økt utvalg av eventuelle testokser

Den danske veterinær og ekspert på embryo, Frede Nielsen,
driver her klargjøring av innlegg i besetningen til Irene
og  Ola-Jørn Tilrem.

Innlegg av
embryo
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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!

Norsk Limousins årsmøte på Sola uten-
for Stavanger ble mest preget av gode
faglige innslag før og etter selve årsmø-
tet. Størst interesse vakte nok innlegget
til Pierre Roy fra franske Sersia. Han ori-
enterte om Sersias utvelgelse av avls-
materiale og omfattende testprogram.
Tyrs Oddbjørn Flataker og avlsutvalgets
leder Kristian Hovde bidro med engasje-
rende innlegg.

To nye tillitsvalgte ble enstemmig valgt
inn; Sigurd Ribe som styremedlem og
Tor-Erik Ertzaas som varamedlem til sty-
ret. Se egen presentasjon. Johannes
Nybø hadde sagt fra om at han ikke
ønsket å fortsette i styret, og Ribe ble
vedtektsmessig valgt for ett år. Det var

ikke kommet inn forslag som årsmøtet
behandlet. Årsregnskapet ble enstem-
mig godkjent.

Årsmøtereferatet vil bli lagt ut i sin hel-
het på våre hjemmesider når den er for-
melt undertegnet. De faglige innleggene
til Roy og Hovde blir gitt egen spalte-
plass i dette bladet.

Oddbjørn Flataker, Tyr, så det som en
utfordring å få samkjørt organisasjonen
bedre, og skape en felles virkelighets-
forståelse i hele organisasjonen. Han så
det som mulig problem å bli tatt høyti-
delig av blant annet avtalepartene i
jordbruket dersom de oppfattet at det
hersket indre uro i organisasjonen.

Flataker tok til orde for at felleskapet
måtte ta større ansvar for finansiering-
en av det av avlsarbeidet. Blant annet
pekte han på at det må gis en bonus til
de som stiller testkandidater til
Fenotypetesten. Han sa også at det var
et uttalt mål for Tyr å øke antallet aktive
avlsbesetninger. Flataker tok en rask
gjennomgang av Tyrs krav til årets jord-
bruksoppgjør. Se egen sak.

Under den etterfølgende årsmøtemid-
dagen fikk Kristian Hovde tildelt avlsdi-
plom av Gustav Steinvik, medlem i
Avlsutvalget. E+ klubben fikk ett nytt
medlem: Knut Egil Stakkestad. Martin
og Aud Vedal Sandes fikk overrakt sin
andre E+ plakett av Lars Henden.

Konstruktivt årsmøte med
interessante faginnslag
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1
Positivt: En bukett yngre avlere deltok aktivt i årsmøtet.

2
Leder av avlsutvalget, Kristian Hovde (th) fikk avlsdiplom
for seminoksen Harald Rex ET av Hovde i fjor av avlsutvalg-
skollega Gustav Steinvik.

3
Knut Egil Stakkestad (tv) ble opptatt som nytt medlem i E+
klubben, mens Martin Sandnes (th) fikk sin andre plakett
av rullefører Lars Henden.

Av Jan Otto Veiseth

Styret 2014: Fra venstre nyvalgte Sigurd Ribe, Lars T. Sletten Kapelrud, styreleder Hans O. Holann, Lars Henden og Tore
Nilsen.

1 2

3
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Vi er med på 
limousin laget!  
 Er du?

     Tlf. 74 08 37 00   www. norsk-slakt.no

På årsmøtet i 2014 hadde Norsk
Limousin selebert besøk fra
Frankrike. Pierre Roy fra avlsorgani-
sasjonen Sersia holdt foredrag for
årsmøtedelegatene om avlsarbeidet
som drives på Limousin i Frankrike.
Her følger et sammendrag.

Sersia er eksport-enheten for det franske
samvirkeforetaket som har jobbet mål-
rettet over lang tid med testing og utvel-
gelse av avlsdyr av limousin.
I Frankrike er det ca 1.000.000 limousin-
kyr totalt. Av disse eies 145.000 av bøn-
der som har en eller annen tilknytning til
avlsarbeidet. 60.000 kyr av disse inngår i
et separat register med full dokumenta-
sjon som det blir rekruttert testkandida-
ter fra.

Limousinfarmer
Sersia driver flere limousinfarmer som
har til dels spesialiserte roller i hele avls-
arbeid. Utvelgelsen av avlsokser starter
med totalt 700 oksekalver som tas inn til
teststasjonen Lanaud hvert år. Av dette
materiale tas ut de 42 høyest rangerte
dyrene som går videre til en stasjon i
Naves for individuelle registreringer på
hver av disse oksekalvene. De 12 beste
av disse går videre til avkomsgransk-
ning. Alle oksekalvene til test kjøpes inn
etter avvenning, og de beste går hele
veien igjennom til dels avkomsgran-

sking for slakteegenskaper på stasjonen
Pepieux og dels avkomsgransking for
moregenskaper på stasjonen
Moussours. 

De viktigste målingene som gjøres på
dyret selv er tilvekst opp til 500 dagers
alder, eksteriør, muskelutvikling, skjelett,
fôropptak og fôrutnyttelse.
Oksenes indeks for kjøttprodusjons-
egenskaper er basert på prestasjonene
registrert gjennom avkomsgranskning-
en. De viktigste er slaktevekt, slaktepro-
sent, slakteklasse og fett i slaktet som for
hver testkandidat må være minst 30
slakt som alle slaktes ved samme alder. 

Avkomstgranskning
For å illustrere variasjonen i testresulta-
tene, tas med noen data for en testresul-
tatgruppe etter 12 okser til avkoms-
granskning. Testfôringsperiode var 180
dager, og alle dyra var slaktet på alder
502 dager. Beste okse hadde tilvekst på
1630 gram pr dag, dårligste var 1440 og
gjennomsnittet var 1531. Beste okse
hadde slaktevekt 428 kg, dårligste 392
og gjennomsnittet var 415. For slakte-
prosent var beste 62,2, dårligste 61,7
med middel 62,0. Slakteprosenten varie-
rer som vi ser ganske lite. Slakteklasse
varierer mye mer. Etter beste okse fikk 60
% av slaktene U+ eller bedre, etter dår-
ligste okse var bare 26 % U+ eller bedre.

Gjennomsnittet for denne kontingenten
av testokser på 12 dyr var 34.
Oksenes indekser for moregenskaper er
basert på avkomsgranskingen på
døtrene. Det er eksteriør ved 18 mnd
alder, fruktbarhet, kalvingsforløp ved
innkalving 24 mnd, kryssareal etter før-
ste kalving og melkemengde. 

De kvigene som inngår i datagrunnlaget
for fastsettelse av moregenskapsindek-
sene blir holdt på stasjonen i Moussours.
Der er det egenskapene eksteriør, lynne
og kalvingsforløp som blir registrert og
evaluert. Opplegget for dette er standar-
disert for å gi best mulig sikkerhet på
indeksene. Lynnet vurderes som en vel-
dig viktig egenskap. Alle kvigene som
inngår i avkomsgranskingen går
gjennom en standardisert test for å
rangere oksene. De 4 dårligste oksene
går ut i hver testomgang på grunnlag av
denne testen. 

Kalving
På denne stasjonen blir kvigene bedekt
ved inseminering på naturlig brunst i
alderen 15 – 17,5 måneder. Under drek-
tigheten blir kvigene veiet hver fjerde
uke for å følge med på veksten. Det blir
også gjort en eksteriørbedømming på
dette materialet når dyrene har nådd 18
mnd alder. Disse dataene danner grunn-

Kort innføring om hvordan Lim    
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laget for en av de mange indekser som
utarbeides for hvert dyr. I forbindelse
med kalving er alle kvigene gjenstand
for kontinuerlig observasjon de første 24
timene. Kalven veies, kjønn registreres
og hvert dyr får en score for kalvingsfor-
løp og evne til å ta seg av kalven på best
mulig måte.

Etter kalving blir det også registrert vita-
le mål i bekkenet på kviga samt de vikti-
ge fysiske mål som beskriver hvor godt
utviklet de er ved innkalving. I løpet av
de årene det har pågått systematisk
registrering av verdier for disse parame-
trene som begynte i 1972, er det konsta-
tert en høy korrelasjon mellom arealet
av bekkenbunnen, størrelse på kalven
og graden av kalvingsvansker. 

Frekvensen av kalvingsvansker varierer
fra nesten 0 ved de laveste fødselsvek-
tene og høyeste bekkenbunnarealene,
til nesten 70 % ved de høyeste fødsels-
vektene kombinert med de laveste bek-
kenbunnarealene for kviger ved innkal-
ving på 24 måneder.

Dieperioden
I dieperioden blir det også gjort registre-
ringer av 2 parametre som er grunnlaget
for indeksene på moregenskaper.  Den
ene er tilvekst fra fødsel til avvenning.
Kalvene veies systematisk hver 4. uke.

Den andre er melkemengden som blir
målt direkte 2 ganger i dieperioden; når
kalvene er 60 dager og når de er 120
dager. Målingen av melkemengde blir
gjort etter en detaljert protokoll for å
sikre et mest mulig pålitelig datagrunn-
lag for beregning av indeksene.

Her gjengis et eksempel på et datamate-
riale fra en slik testomgang som illustre-
rer normale middeltall og variasjons-
bredden for en pulje testokser for døtre
under avkomsgransking:

   
  
     
  
  Samarbeider med Limousin 

U  
- 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 
kostnadse�ektiv organisa-
sjon til fordel for bedriftene, 
ansatte og bonden.

    
   

  

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

    mousinavlen drives i Frankrike

Pierre Roy fra Sersia hadde en interessant gjennomgang av organisasjonens nitidige
avlsarbeid.

Variabel                                                dårligste  middel    beste
                                                               verdi         verdi       verdi
Vekt 18 mnd, kg                                  484            509          525
Muskelindeks                                       49,8           52,9         54,4
Skjelettindeks                                      48,6           54,6         63,1
Kjønnsmodne 17,5 mnd, %               76              89            100
Drektighetsandel etter sem              56,0           69,0         81,5
Vekt etter kalving, kg                         519            539          570
Fødselsvekt, kg                                    38,8           36,5         34,5
Kalvinger uten vansker, %                 59              79            96

Beregningene av alle indeksverdi-
ene for seminoksene følger en nor-
malfordelingsfunksjon hvor 100 for
en gitt egenskap er gjennomsnittet
i hele populasjonen. Et dyr med
indeks 104 er blant de 25 % beste i
populasjonen, 108 er blant de 16 %
beste, mens indeks 116 er blant de
2,5 % beste.
For å ha en referanse til hver
årgangs prestasjoner, tar de alltid
med 3 «sires» (Epson, Flint og

Ionesco) som er dokumentert tidli-
gere. 

Til leserne av denne artikkelen som
måtte være interessert i å gå enda
dypere i hva som skjer i det omfat-
tende franske avlsarbeidet på
limousin, henvises til Sersias okse-
katalog som er lagt ut på hjemme-
siden til Norsk Limousin.

Av Asmund Wandsvik
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Et høyaktuelt samarbeidsprosjekt er
under etablering på Averøya: Limousin-
avleren Leif Helge Kongshaug er i ferd
med å inngå avtaler med melkebeset-
ninger om å kjøpe kalver derfra dersom
de bruker limousin semin på kyr som
ikke skal brukes til eget påsett. Leif
Helge har behov for framfôringskalv;
melkebonden er sikret avsetning av
kalvene til en høyere pris; verdiskap-
ningen øker på begge brukene; kjøtt-
produksjonen øker pr. dyreenhet på
kortere tid – og det i et marked som
skriker etter mer storfekjøtt.

Leif Helge driver bruket sammen med
sønnen Konrad som for øvrig har
arbeid utenom gården. Foreløpig har
de gjort avtale med to melkebeset-
ninger – hvorav naboen Finn Roger
Trodal er den ene.

-Dette er en ordning som er til vinn-
vinn-utbytte for begge parter. Melke -
produsenten er sikret avsetning av sine
kalver. Og ved at det er benyttet semin
fra limousin, kan jeg produsere mer
kjøtt på en kortere tid enn om jeg kjø-
per inn NRF-kalver. Krysningskalver av

kjøttfe er vanskelig å oppdrive, sier
Kongshaug.

-For meg er det også viktig å gi et
bidrag til økt storfekjøttproduksjonen
her i landet. Dette opplegget bidrar til

det. Likedan er det et
poeng at denne ordningen bidrar til
økt salg av limousin semin, framholder
Leif Helge Kongshaug, og sender en
utfordring til andre limousinavlere.

Så konklusjonen er: Alle er vinnere:
kjøttprodusenten, melkeprodusenten,
foredlingsindustrien -og sist men ikke
minst: den norske forbrukeren som får
tilgang til mer norskprodusert kvali-
tetsvare.

Naboavtale med:
Finn Roger Trodal.
Melkebonde kvote ca. 400 tonn.
Nytt fjøs med melkerobot.
Leif H./Konrad kjøper kalvene av han
Han legger nå inn kjøttfesæd av limou-
sin i de dyrene han ikke rekrutterer
melkekyr fra.

Leif H. og Konrad Kongshaug 
Storfekjøttprodusent.
Mordyrstamme på limousin. 
Ca 100 mordyr.
Kjøper i tillegg inn ca. 150 kalver til
oppfôring.
Ca. 350 dyr i fjøset. Ny bygning fra 2009.
En avdeling renraset limousinproduk-
sjon. En avdeling krysningsproduksjon
for å utnytte heterosiseffekten.

Bedre helse
med Pluss Ammeku

Allsidig mineral- og vitamintilskudd
til ammeku. Pluss Ammeku sikrer

god helse, fruktbarhet og
tilvekst. Pluss Ammeku får

du kjøpt i butikkene våre.

www.felleskjopet.no

Samarbeid om seminkalver fra melkebesetninger

Finn Roger Trodal (tv) ser fram til å samar-
beide om krysningskalver på limousin fra
sin besetning med Konrad Kongshaug.
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Det er et gjennomgangstema når kjøttfebønder møtes: Hva står det på bunnlinja når slakteavregningen kommer? Bjørn

Aasen har framskaffet en del eksempler på hva som kan forventes.

Slakteinntekter ung okse, spesifisert på forskjellige raser og krysninger 

Tallgrunnlag fra storfekjøttkontrollen 2013

Rase                                                   Fødselvekt*                               Slaktetilvekst                      Slaktevekt,                       Slakte-               Fett-
                                                             Slakteprosent                           Gram/dg                                510 dg                                klasse                 klasse
Angus                                              21                                                  485                                          268                                      R-                         3-
Charolais                                         25                                                  641                                          352                                      R+                        2+
Herford                                            22                                                  495                                          274                                      O+                       3-
Limousin                                         25                                                  625                                          344                                      U-                         2
Simmentaler                                  24                                                  611                                          336                                      R                           2+
Krysning ekstensiv                      22                                                  548                                          301                                      R-                         3
Krysning intensiv                         24                                                  630                                          345                                      R+                        2+

Rase                                                 Slaktevekt       Notering-        Puljetillegg/            Kvalitet/                 SLF tillegg              Distrikts-          Sum kjøtt-       Sum pr.okse
                                                              kg510 dag       prispr. kg         Bonus 10-12          kjøttfetil-              pr kg                            Tilskudd           pris pr kg
                                                                                                  dyrpr kg           leggpr kg                                                          Sone 5pr kg         

Angus                               268                44,56                4,60                      8,60                     3,70                      7,35              68,81            18.441

Charolais                          352                48,16                4,60                      8,60                     3,70                      7,35              72,41            25.488

Herford                             274                43,96                4,60                      2,50                     3,70                      7,35              62,11            17.018

Limousin                          344                48.66                4,60                      10,50                  3,70                      7,35              74,81            25.735

Simmental                       336                46,16                4,60                      8,60                     3,70                      7,35              70,41            23.658

Krysning ekstensiv       301                44,56                4,60                      8,60                     3,70                      7,35              68,81            20.712

Krysning intensiv          345                48,16                4,60                      8,60                     3,70                      7,35              72,41            24.981

Det er lagt til grunn Storfekjøtt -
kontrollens  gjennomsnittlige tilvekst,
klasse  og fettklasser innenfor hver rase
og på krysningsdyrene.  Herford kom-
mer dårlig ut på Kvalitet/ kjøttfetillegg,
fordi rasen har gjennomsnittlig kjøtt-
klasse  O+. Det understrekes at det er
liten forskjell på kjøttklasse inndeling
for rasene Herford, Angus og Krysning
ekstensiv. Men Angus og Krysning går
gjennomsnittlig i R -, mens Herford går
gjenn om snittlig i O+. Storfekjøtt -
kontrollen deler klasseinndeling inn i
poeng innenfor hver klasse. Dette viser
at mange Herford slakt går i R- og
bedre. Dette gjør at mange Herford
slakt får bedre pris enn tabellen viser
og gjennomsnittsprisen for Herford er
høyere enn tallene viser.

Det opplyses også at betingelsene på
krysningsdyrene, inneholder krav om at
det maksimalt må være 12,5 % melke-
kuraser,  for å få kjøttfetillegg. Tallene
for krysninger inneholder kjøttfetillegg.

Priser og betingelser er hentet fra Midt

Norge Slakteri pr 01.03.2014. Det
understrekes at de forskjellige slakteri-
ene har forskjellige priser og beting-
elser. Dette kan gjøre utslag på total
slaktepris, mellom de forskjellige
rasene.

Det kommenteres videre at valgte slak-
tealder for ungokse 510 dager utgjør
17 mnd. Storfekjøttkontroll tallene viser
intern forskjell mellom rasene fra 15,9
til 17,3 mnd.  

Kostnader er ikke belyst i dette oppset-
tet.  Forskjellige  ressurser, driftsformer
og foringsregime  med mer på de
enkelte gårder, vil selvsagt påvirke
bunn linja. Det viser likevel at slakteinn-
tektene mellom rasene er betydelige.

Konklusjonen med tallgrunnlag for de
5 rasene og de to gruppene med krys-
ningsdyr, viser at slakteoppgjøret for en
ung okse er fra kr 17.018 til kr 25.735.
Differansen kr. 8.717,- viser forskjellen
mellom høyeste og laveste slakteopp-
gjør.  

Til LimousinNytts lesere er det hyggelig
å få dokumentert det vi på forhånd for-
ventet. At Limousin er best også målt
som slakteinntekt for ung okse.

Bjørn Aasen, medlem i avlsutvalget

Limousin på topp i slakteinntekter

Limousin er best også målt som

 slakteinntekt for ung okse.
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Ledelsen i Hvam Videregående Skole
har besluttet at de skal avvikle fram-
gangsrike avlen på limousin. Årsaken
er klar: fasilitetene for dyrene er ikke
egnet for at de kan brukes aktivt i
undervisningen. – For en del år siden
tok vi opp med skoleadminstrasjonen
i Akershus Fylke om å få bygge amme-
kufjøs og fikk avslag, opplyser driftsle-
deren ved skolen, Arne Jakobsen (bil-
det).
Jakobsen opplyser videre at skolen
over tid nå har hatt gående en pro-
sess med skoleeier om hva det skal

satses på ved skolen.  Videreføring av
melkeproduksjonen er vedtatt.
Skolens svineproduksjon er også
under vurdering; skal det satses på et
nytt svinefjøs eller må de søke å få til
en løsning utenfor skolen. Videre få vi
opplyst at det vurderes å få utredet
ominnredning av eksisterende fjøs til
bruk for ammeku. I tilknytning til mel-
kefjøset er det et stort areal, blant
annet siloer, som står ubrukt. Men
når den prosessen eventuelt starter,
er ikke tidsbestemt.
Hvam VGS har hatt suksess med sitt

avlsopplegg på limousin. Gubben av
Hvam topper seminsalget uansett
rase. Skolen har i år to testokser på
Staur som ikke er ferdig testet, men
som lover bra – og blir mest trolig å
finne på auksjonen i april. Jakobsen
har håpet i det lengste på en løsning.
– Men vi kan ikke lenger drive med
limousin under de oppstallingsforhol-
dene vi har, og uten at vi kan trekke
limousinavlen aktivt inn i undervis-
ningopplegget på en tilfredsstillende
måte, sier driftsleder Arne Jakobsen.

Av Jan Otto Veiseth

Limousindyra forsvinner fra
Hvam videregående skole

Retting av tallgrunnlag i storfekjøttkontrollen i år 2011-2012. 
Lave tilvekster for Limousin i statistikken fra storfekjøttkontrol-
len hos Animalia i år 2011 og 2012, med henholdsvis 490 g/dag
og  499 g/dag, slaktetilvekst ung okse for Limousin, fikk avlsut-
valget i Norsk Limousin til å ta saken opp med Animalia.  Etter
en del purringer gikk Animalia inn i bakgrunnsmaterialet. Da ble
det oppdaget at det var feil i formelen som ble anvendt. Når
den ble rettet opp, ble resultatet et helt annet. Feilen gikk igjen
for alle raser, men hadde størst utslag for Limousin.

I utgave 1-2014 av Tyr magasinet kom Charolais med en annon-
se for sædsalg der disse tallene blir brukt for å vise at Charolais
med 592 g/dag er overlegen Limousin med 499 g/dag på slak-
tetilvekst. Til Charolais foreningens store fortvilelse stemmer
ikke tallene. Korrekt slaktetilvekst på Charolais og Limousin år
2013 på ung okse, er henholdsvis 641 g/dag og 625 g/dag, dif-
feransen er 16 g/dag i favør av Charolais, ikke 93 g/dag som
annonsen beskriver.

Marit Lindtvedt Lystad fra  Animalia jobber med storfekjøtt kon-
trollen. Hun skriver følgende om saken:

Da har jeg endelig kommet til bunns i saken angående  feil i bereg-
ning av slaktetilvekst for Limousin i tabell 12, 14, 15 og 16 i årsmel-
ding for Storfekjøttkontrollen.  Som jeg har antydet tidligere var
dette knyttet til fødselsvekt og vi fant en feil i formelen som bereg-
net slaktetilvekst. Dette gjaldt alle raser, men slo mest uheldig ut for
Limousin. Feilen er nå korrigert for 2011 og 2012 og årsmelding
2013 har korrekte tall. 

KORREKT SLAKTETILVEKST FOR LIMOUSIN

Her er den riktige tabellen som viser 
korrekt slaktetilvekst ung okse.

Rase                         År                     Slaktetilvekst gram/dag

Herford              2011           480

Herford              2012           476

Herford              2013           495

Angus                 2011           472

Angus                 2012           467

Angus                 2013           485

Charolais           2011           626

Charolais           2012           640

Charolais           2013           641

Limousin           2011           594

Limousin           2012           606

Limousin           2013           625

Simmentaler    2013           611

Animalia har ikke oppgitt tall i 2011-2012 for
Simmentaler og ikke oppgitt tall for gruppen eks-
tensive og intensive krysningsdyr.

For avlsutvalget i Norsk Limousin

Bjørn Aasen
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Lovende ungokser   
Dieunordic
Far: Armoric
Morfar: Highlander
Fødsel 98
Tilvekst 119
Muskel 125
Skjelett 106
Beintykkelse 103
Avvenningsindeks 130

Døtre er under avkoms granskning for mors-
egenskaper på teststasjon.

Dahair
Far: Safara
Morfar: Ideal
Fødsel 101
Tilvekst 104
Muskel 94
Skjelett 105
Beintykkelse 93
Avvenningsindeks 100
Døtre er under avkoms granskning for mors-
egenskaper på teststasjon.

Dimoiwii
Far: On Dit
Morfar: Highlander
Fødsel 107
Tilvekst 99
Muskel 103
Skjelett 93
Beintykkelse 102
Avvenningsindeks 104
Døtre er under avkoms granskning for mors -
egenskaper på teststasjon. 

Lovende ungokser i Frankrike, av D årgangen 2008. Franske indekser i IBOVAL.
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Damona
Far: Neuf
Morfar MicMac MN
Fødsel 112
Tilvekst 99
Muskel 104
Skjelet 102
Beintykkelse 104
Avvenningsindeks 108
Døtre er under avkoms granskning for mors -
egenskaper på teststasjon.

Dixdeder
Far: Atout
Morfar: Papillon
Fødsel 108
Tilvekst 110
Muskel 100
Skjelett 104
Beintykkelse 106
Avvenningsindeks 111
Døtre er under avkoms granskning for mors -
egenskaper på teststasjon.

 av rasen Limousin

Avlsutvalget - Bjørn Aasen

-Vi er inne i en prosess  på fylkesnivå
der vi vurderer å skille skoledrift fra
næringsvirksomhet. I videregående
skole skal vi først og fremst drive
undervisning og ikke næringsvirk-
somhet slik som både svineproduk-
sjon og storfekjøttproduksjon må
oppfattes som, svarer leder for
Hovedutvalget for Utdanning og
kompetanse i Akershus Fylke, Arne-
Rune Gjelsvik (Frp), da vi forlegger
ham den forestående nedleggelsen
av limousinavlen ved Hvam.

Gjelsvik opplyser at de er midt i en
prosess med å vurdere konsekven-

sene av å foreta et juridisk skille
mellom skoledriften og driften av
skolens dyreproduksjoner. – Når det
er på plass, skal vi vurdere hva sko-
len skal eie eller ikke. Vi har en ambi-
sjon om at dette arbeidet skal være
avsluttet i løpet av året, sier Gjelsvik,
og poengterer at ingenting er
besluttet nå.

-Det vi ser nærmere på, er en modell
hvor den teoretiske opplæringen
ivaretas av skolen og at den praktis-
ke opplæringen foregår i samarbeid
med en gårdbruker i skolens nær-
het. Det foregår drift av ulike pro-

duksjoner på gårdene rundt skolen,
så det er verdt å foreta en utredning
av mulighetene for å få til et samar-
beid med disse.

-Men vi er villige til å vurdere om
produksjonene på Hvam er så spesi-
elle at vi vil beholde noen av disse
på eget bruk. Vi er i alle fall innstilt
på at Hvam skal framstå som en god
skole når det gjelder grunnopplæ-
ring innen matproduksjon i en ny tid
under endrede rammebetingelser,
hevder Gjelsvik.

Må skille skoledrift fra næringsvirksomhet
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Tyr har formulert sitt krav til inn-
spill overfor partene i årets jord-
bruksoppgjør. Vi velger å gjengi
en kortversjon av kravsdoku-
mentet.

Kvalitetstillegg:
Økning til kr.8,- pr kg for klassene O+
og oppover. (Idag er det kr 3,70 pr. kg)

Behovet for økt storfekjøttproduksjon
for å dekke markedets behov, krever
dugnad.
Tyr er redd for at et varig underskudd
på storfekjøtt, kan medføre at under-
skudd på 
norske landbruksprodukter med påføl-
gende import over tid, blir noe som for-
brukerne venner seg til. Da er ikke
veien /tanken langt unna at det kan
importeres også andre produkter som
norsk landbruk inntil nå har forsynt
markedet med, for eksempel melk.

Tyrs forslag er genialt fordi en begren-
set, men målrettet økonomisk stimu-
lans fra staten, generer og utløser økt
produksjon både blant ammekuprodu-
sentene og melkeprodusentene,
Samt at det medfører økt lønnsomhet
for foredlingsindustrien med høyere
slakteprosent og høyere klassifisering
på slaktene.

Til slutt- og det aller viktigste- en får
som resultat økt storfekjøttproduksjon.
Det geniale:  
For ammekuprodusenten:
Ved å legge innslaget på O+ treffer en
den spesialiserte storfekjøttproduksjo-
nen godt.
Da vil begrensede midler over stats-
budsjettet (eksempelvis 80 mill kroner)
øke lønnsomheten for ammekuprodu-
senten virkningsfullt, noe som er helt
nødvendig for å øke produksjonen av
storfekjøtt og stimulere til flere mordyr.

For melkeprodusenten:
En melkeprodusent trenger ikke å
rekruttere melkekyr av hele besetning-
en.
La oss ta som eksempel at en melke-
produsent har 30 melkekyr.
Da bør han/ho bruke kjøttfesæd på
halvparten, la oss si 15 kyr. Selges disse
som fôringskalver vil han for en okse-
kalv få 1250,-kroner i kjøttfetillegg, (noe
mindre for kvigekalven. Med 15 kalver
får melkeprodusenten en økt fortjenes-
te på salg av kalvene på 1250,-kroner x
15. Det blir 18.750,-kroner.

Velger han å fôre dyrene fram til slakt
,får han et økt bidrag som kjøttfe på
minst 3000,-kroner.Det medfører en
økt fortjeneste på 3000,-kroner x

15.Det blir 45.000,- kroner.Som sagt
noe mindre for kviger.

For slakteriene/foredlingsindustri-
en:
Økt fortjeneste gjennom høyere slakte-
produsent og høyere klasser. (Mer
kjøttsatte dyr)

For TYR/Geno:
Økt sædsalg, noe som fører til mer inn-
tekter som igjen kan genereres til stør-
re satsing på avl.

For markedet /forbrukeren:
Større tilgang på norskprodusert stor-
fekjøtt av høy kvalitet. Markedet dek-
kes.

Altså: En VINN-VINN situasjon for alle
parter.

Avlsarbeid:
I dag er avlsarbeidet for det meste
basert på idealisme og ildsjeler. Det er
vel og bra, men en kan ikke basere seg
på dette i fremtiden. Derfor: Det er vik-
tig at staten/fellesskapet tar et større
ansvar for avl på storfekjøtt. Det må
avsettes midler over jordbruksavtalen
tiltenkt avlsarbeid.

DET GENIALE TYR-KRAVET TIL
ÅRETS JORDBRUKSOPPGJØR

I regjeringsplattformen har regje-
ringen varslet et yrkes fagløft for
at fag- og yrkesopplæringen skal
utdanne gode fagfolk for framti-
da.

Landbruks- og matdepartementet
har et sektoransvar for å synliggjøre
landbruks- og matsektorens behov
for kompetanse og tiltak, men det er
Kunn skaps departe mentet som er
ansvarlig departement for videregå-
ende opplæring. Når det gjelder evt
investeringer til ominnredning/ -

nybygg er dette fylkeskommunens
ansvar som skoleeier.

LMD har imidlertid tatt ansvar for:
Utdanning og kompetanse i sekto-
ren blant annet gjennom evalue-
ringen av landbruks- og gartnerut-
danningen og kartlegging av
næringens behov for fagskoler i
landbruks- og matfag som snart er
klar.
Midler til utvikling og gjennomfø-
ring av kompetansetilbud i landbruk
og matproduksjon, og flere av disse

er rettet mot kjøttfeproduksjon.
Dette gjøres gjennom Kompetanse -
programmet for landbruk (KIL-ord-
ningen som forvaltes av Matmerk)
og gjennom midler til Rekruttering
og kompetanse som forvaltes av
fylkes kommunene. Dette bidrar til
mange kompetansetilbud rettet
mot de regionale behovene for
spisskompetanse i landbruket. 
Midler til Norsk Landbruks råd -
givning som bidrar med viktig
kompe tanse og rådgivning.

LMD har sektoransvar for synliggjøring av behov og tiltak
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Moregenskapene, inklusive melkeevne, er helt avgjørende
for kalvenes vekst gjennom hele livet – og dermed også
avgjørende for økonomien i limousinproduksjonen. Det slo
leder av Avlsutvalget, Kristian Hovde, fast under årsmøtet i
Norsk Limousin. Som dokumentasjon brukte han erfarings-
tall fra teststasjonen på Staur.

For fem år siden startet Avlsutvalget en bevisst strategi med
å velge ut kandidater ut fra dokumenterte positive mor-
egenskaper. – At kalven kan gå rundt og kose seg med til-
strekkelig melk fra første dag og ammeperioden ut, er helt
avgjørende for tilveksten helt fram til slaktedato, understre-
ket Kristian.

Han dokumenterte sin påstand med å vise tall fra Staur de
siste ti årene. Fra testkullet i 2010-11 da den nye strategien
ble satt ut i livet og fram til årets kull, har 200 dagersvekten
økt med 37 kg. Det er i økt tilvekst på i snitt 185 g/dag. For å
ta økonomien i forskjellen: 37 kg i økt levendevekt gir om lag
22 kg i økt slaktevekt; og med 77 kr pr kg gir det en gevinst
på 1540 kr.

Kristian viste videre kostnadene ved god og middels mor-
egenskaper dersom en sikter seg inn på å oppnå en slakte-
vekt på 380 kg. Gode moregenskaper kan gi en 200 dagers-
vekt på 300 kg, mens middels gode moregenskaper kan gi
en 200 dagersvekt på 280 kg. Tallene taler for seg selv hva
dette betyr økonomisk – og går fram av tabellen nedenfor. 

Av Jan Otto Veiseth

Moregenskapene avgjørende
for kalven i hele vekstperioden

Leder i avlsutvalget, Kristian Hovde, holdt et glødende innlegg om betydningen av moregenskapene under årsmøtet i Norsk
Limousin.
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Påmelding kan i år gjøres på
tre ulike plasser. Alle medlem-
mer får tilsendt påmeldings-
skjema for fenotypetest i
TYRmagasinet nr 2. Samme
påmeldingsskjema finnes på
TYRs hjemmeside fra ca.
20.februar. Påmelding kan
også gjøres av den enkelte
oppdretter gjennom
Storfekjøttkontrollen. 

Påmeldingsfrist 5.mai 2014.
Ved påmelding skal det sendes
med hårprøve av oksekalven for
avstamningskontroll, samt skjema
for avstamningskontroll der det
står avmerket at saken gjelder
”mulig testokse”. Dersom det ikke
er lagret biologisk materiale av
mor eller far skal dette også sen-
des inn ved påmelding.
Oppdretter kan reservere seg mot
stambokføring av oksen dersom
den ikke blir tatt ut til test.
Oppdretter betaler da bare for
avstamningskontrollen. 

Når det gjelder prioriterte fedre
til test, ta i første omgang kontakt
med deres respektive raselag. Det
vil også bli lagt ut info på vår
hjemmeside etter hvert. 

Hvordan melde på testokser via
storfekjøttkontrollen:
1. Logg deg inn i
Storfekjøttkontrollen (SFK) 
2. Gå inn på fanen «Stambok» og
velg «stambokføring» 
3 Søk opp individnummeret på
dyret du vil melde på. 
4. Klikk på pila på vis-knappen og
velg bestilling. 
5. Huk av for påmelding til Staur 
6. Huk av om du ikke ønsker stam-
bokføring 

7. Trykk Bestill. 
8. Det blir nå lastet ned et avstam-
ningskontrollskjema som du må
skrive ut, og sende sammen med
hårprøve til Biobank. 

Avlsutvalget har foretatt en priori-
tering av hvilken genetikk de vil
satse på ved uttak av kandidater
til Staur i 2014:(Se beskrivelse
under fanen Semin 2013).

1 prioritet
Gubben av Hvam 
Kollet. Meget spennende ungok-
se. Resultat av det nyeste og beste
vi har av kollet genetikk.
Dentatus/Ido. Kan gjerne brukes
på hunndyr med gode vekstegen-
skaper. 
Oppdaterte norske avlsverdier
dokumenterer lettkalveregenska-
per, med fødselsforløp kvige 119,
ku 120 og fødselsvekt 78. I tillegg
har han muskel med 117.

Bavardage 
Er god på det meste. Fødselindeks
i Frankrike er falt fra 103 til 97
(omvendt av norsk system).   Er
den av årets import okser som er
best på moregenskaper, figurerer
som nr 3 i Frankrike på morsegen-
skaper. Kombinerer dette med til-
vekst og muskel. Bavardage sine
avkom kan fort gå inn i gruppa
for både lettkalver og moregen-
skaper. 

Suc Au May 
Sikker lett kalver. Avkom med
liten ramme, mye muskel og fin
beinbygning. Aktuelle kalver til
test bør brukes på mødre med
mye ramme. 

Bolide
Bør brukes på kyr med gode
indekser på melk og fødsel. 

Risvang Gustav P 
Ung okse med gode tall på alt. 
Oppdaterte tall fra Danmark viser
kjempesterke indekser på tilvekst
129 og muskel 139. Fødsel direkte
med 81, er dårlig indeks for fødsel
(omvendt av Norsk system). Bør
ikke brukes på kviger.

Cyan-Po
Kollet fransk okse, meget gode tall
for melk og fødsel 

2. prioritet 
Branceille 
Alrounder som er god på det
meste, kan brukes på kyr med
god indeks for melk. 
Oppdaterte Franske indekser viser
kjempegode tall på tilvekst, mus-
kel og avvenningsindeks samlet. I
tillegg fødsel bedre enn gjennom-
snitt.

Maradona
Ung okse Garantert kollete kalver. 

Embroy og privat importer sæd i
henhold til avlsplanen til Norsk
Limousin 

Sønner av Embroy okser født i
Norge 

3 prioritet
Andre norske ung okser. 
Tidligere import sæd, det ikke har
blitt testet sønner etter tidligere. 
Gardsokser med genetikk og avls-
verdier i henhold til avlsplanen til
Norsk Limousin:
http://www.tyr.no/Portals/0/TYR%2
0sentralt/Avlsplaner/Avlsplan%20N
orsk%20Limousin.pdf 

Påmelding av okser til Staur
testomgangen 2014-2015 
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Limousinokser topper alle okseba-
rometrene over semin fra TYR.
Gubben av Hvam topper klassen for
ungokser med sine 828 insemine-
ringer. I klassen for eliteokser top-
per Charmnant av Dovre med 331
insemineringer. Blant importoksene
er det Bavardage som er best med
137 insemineringer.
Topp-plasseringene gjenspeiler den
framgangen limousin har hatt i
semin i fjor.

Limousinrasen hadde en utrolig bra
vår og forsommer, og klarer å gå i
pluss for året sett under ett med 7
prosent oppgang - eller 314 doser.

Året 2013 har ikke gått så bra som
Tyr håpet og ønsket totalt sett, men
det finnes lyspunkt hos enkelte
raser! En av dem er limousin!

Tabellen viser antallet brukte doser
fra januar til desember de to siste
årene fordelt på rase.

Seminåret 2013

Listetopp: Gubben av Hvam

Her er en oversikt over fordelingen mellom limousinoksene: 

                                          2012    2013     Endring 
                                                                            prosent
Aberdeen Angus          1.667    1.771                   6
Blonde d'Aquitaine           91          81               -11
Charolais                         6.113    5.487               -10
Dexter                                 117          76               -35
Galloway                              56          58                   4
Hereford                         2.168    2.196                   1
Highland Cattle                  44          48                   9
Limousin                         4.569    4.883                   7
Simmental                      1.530    1.451                 -5
Tiroler                                  254        277                   9
TOTALT                          16.609  16.238                 -2
Melkesimmental          3.108    2.877                 -7
Tabellen viser antallet insemineringer i 
jan-des 12, og fra jan-des 13.
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-Vi har igjen en meget sterk årgang på Staur med
den hittil beste puljen på startvekt og tilvekst. Vi ser
nok allerede nå resultater av avlsplanens fokus på
moregenskaper i form av disse høye startvektene og
tilveksten. Kolla avlen går stadig framover, og vi har i
år for andre gang siden testene startet fått en okse
med 9 i helhet på kåringa - denne gang en kolla okse
etter Tigris. Det er ekstra artig at en så god og kom-
plett okse denne gangen er en kolla utgave, skriver
styreleder Hans Olav Holann i sin Leder i dette bla-
det.

Den 9er-oksen som nevnes, er Intègre av Hvam som er
oppavlet av Hvam vgs. v/Eli Cora Myrseth. Far er: 72110
Tigris og morfar er DEU 093934. Den eneste med 9 i hel-
het av alle raser. 
Dette er ikke den enste topp oksen som kommer fra
Hvam Gubben av Hvam gikk til topps på seminstatistik-
ken uansett rase i 2014. Det gjør det ekstra synd at det er
besluttet å legge ned limousinavlen ved skolen fra høs-
ten av.
Det er blitt testet 18 kandidater som skal frambys på
auksjonen på Staur lørdag den 26. april. Når
LimousinNytt går i trykken, er ikke testingen av alle
oksene fullført. Men noe av det som har preget årets
kandidater, er en svært god tilvekst gjennom året for
nesten alle kandidatene. 

I tillegg til 9-eren fikk fem okser 8 i helhet og tolv opp-
nådde 7.Ultralydmålingene viser også gode verdier på
ryggmuskel. Ni-tallet er passert – og med minimalt med
fett.

Kandidatene ble valgt ut fra en genetisk bakgrunn som
forventes å gi tiltenkte egenskaper hos avkommene.
Dette oppgis for hver av kandidatene under.

Tnr: 31166 Ønr:1243 Icaros av Olimb 
F. 01.01.2013 Oppdretter: Olimb, Lars F: 72090 Tastevin
MF: FRA 199501 LOUXOR 
Startvekt: 319 kg
Dager i test 147 Sluttvekt: 555 kg Tilvekst: 1605 g GF: 4,5
FUP 3,4
Muskelsdybde 8,05 Fettdybde 0,17 Helhet: 7
Egenskaper: FF okse tatt ut i gruppa for moregenskaper
og kjøttproduksjon.

Tnr: 31167 Ønr.1454 Isostar av Hovde 
F: 13.01.2013 Oppdretter: Hovde, Kristian F: 72057
Charmant av Dovre MF: FRA 193039 PALACE 
Startvekt: 344 kg

Dager i test 117 Sluttvekt: 558 kg Tilvekst: 1829 g GF: 4,9
FUP 3,7
Muskeldybde 8,04 Fettdybde 0,17 Helhet: 7
Egenskaper: FF okse tatt ut i gruppa for lettkalvere og
kjøttproduksjon.

Tnr: 31168 Ønr: 1307 Indigo av Viersdalen 
F: 21.01.2013 Oppdretter: Hartveit, Leif  F: 72090 Tastevin
MF: FRA 152448 ULYS-MN
Startvekt: 360 kg 
Dager i test 147 Sluttvekt: 600 kg Tilvekst: 1633 g GF: 4,9
FUP 3,8
Muskelsdybde 8,53 Fettdybde 0,23 Helhet: 8
Egenskaper: FF okse tatt ut i gruppa for moregenskaper
og kjøttproduksjon.

Tnr: 31169 Ønr: 196 Ivar av Schjøll 
F: 23.01.2013 Oppdretter: Schjøll, Carl Richard  F: 72090
Tastevin MF: FRA 875873 TRIOMPHAMN 
Startvekt: 356 kg 
Dager i test 147 Sluttvekt: 587 kg Tilvekst: 1571 g GF: 3,6
FUP 3
Muskelsdybde 8,20 Fettdybde 0,19 Helhet: 7
Egenskaper: FF okse tatt ut i gruppa for moregenskaper
og kjøttproduksjon.

Tnr: 31170 Ønr: 1309 Inter av Viersdalen 
F. 23.01.2013 Oppdretter: Hartveit, Leif  F: 72098 Elite
Erasmus ET MF: NOR 72017 Uncas av Bliksrudhagen 
Startvekt: 337 kg 
Dager i test 147 Sluttvekt: 587 kg Tilvekst: 1701 g GF: 4,9
FUP 3,7
Muskelsdybde 9,04 Fettdybde 0,17 Helhet: 8
Egenskaper: FF okse tatt i gruppa for kjøttproduksjon.

Tnr: 31172 Ønr: 514 Illustre av Kittelsrud 
F: 24.01.2013 Oppdretter: Kittelsrud, Kolbjørn F: 72090
Tastevin MF: FRA 152448 ULYS-MN 
Startvekt: 369 kg 
Dager i test 147 Sluttvekt: 592 kg Tilvekst: 1517 g GF: 3,4
FUP 3
Muskelsdybde 8,46 Fettdybde 0,15 Helhet: 7
Egenskaper: FF okse tatt ut i gruppa for moregenskaper
og kjøttproduksjon.

Tnr: 31173 Ønr: 6007 Imaldur av Dovre 
F: 02.02.2013 Oppdretter: Vigenstad, Ingebrigt F: 72101
Anecdote MF: FRA 193031 PLACIDE 
Startvekt: 369 
Dager i test 147 Vekt: 587 kg Tilvekst: 1483 g GF: 4 FUP
3,1

Staurauksjonen 14 med
tidenes beste testokser
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Muskelsdybde 8,75 Fettdybde 0,17 Helhet: 8
Egenskaper: FF okse tatt ut i gruppa for moregenskaper
og kjøttproduksjon.

Tnr: 31174 Ønr: 837 Ikaros av Flatmo 
F:26.02.2013 Oppdrettere: Sandnes, Aud og Martin F:
72090 Tastevin MF: FRA 199501 LOUXOR Startvekt: 382
Dager i test 147 Vekt: 609 kg Tilvekst: 1544 g GF: 5,2 FUP
3,8
Muskelsdybde 8,17 Fettdybde 0,24 Helhet: 7
Egenskaper: FF okse tatt ut i gruppa for moregenskaper
og kjøttproduksjon.

Tnr: 31175 Ønr: 505 Ilder av Hvam 
F: 05.03.2013 Oppdretter: Hvam vgs. v/Eli Cora Myrseth F:
72063 Ryde Uranos MF: DNK 58305- ÅBERG SAVORY 
Startvekt 428 kg
Dager i test 147 Vekt: 673 kg Tilvekst: 1667 g GF: 5,2 FUP
3,7
Muskelsdybde 8,82 Fettdybde 0,18 Helhet: 7
Egenskaper: Kollet okse tatt ut i gruppa for kjøttproduk-
sjon.

Tnr: 31176 Ønr: 1002 Isle ET av Øiestad 
F: 05.03.2013 Oppdretter: Øiestad, Halvor F: ACHILE  MF:
FRA 872374 POMPIER
Startvekt: 380 kg
Dager i test 147 Vekt: 647 kg Tilvekst: 1816 g GF: 8,2 FUP
5,2
Muskelsdybde 8,77 Fettdybde 0,24 Helhet: 8
Egenskaper: FF okse tatt ut i gruppa for lettkalvere og
kjøttproduksjon.

Tnr: 31177 Ønr: 840 Idole av Flatmo 
F: 06.03.2013 Oppdrettere: Sandnes, Aud og Martin F:
72090 Tastevin MF: NOR 56391 Milord av Eide 
Startvekt: 371 kg
Dager i test 147 Vekt: 617 kg Tilvekst: 1673 g GF: 5,5 FUP
3,8
Muskelsdybde 8,17 Fettdybde 0,18 Helhet: 7
Egenskaper: FF okse tatt ut i gruppa for moregenska-

per og kjøttproduksjon.

Tnr: 31178 Ønr: 841 Ibis av Flatmo 
F: 07.03.2013 Oppdrettere: Sandnes, Aud og Martin F:
72101 Anecdote MF: NOR 56391 Milord av Eide 
Startvekt 408 kg
Dager i test 147 Vekt: 689 kg Tilvekst: 1912 g GF: 4,2 FUP
2,7
Muskelsdybde 9,11 Fettdybde 0,18 Helhet: 7
Egenskaper: FF okse tatt ut i gruppa for moregenskaper
og kjøttproduksjon.

Tnr: 31179 Ønr: 1467 Ibiza P av Hovde 
F: 10.03.2013 Oppdretter: Hovde Kristian F: 72108 VB
Dacke MF: FRA 193185 URVILLE
Startvekt: 337 kg
Dager i test 147 Vekt: 594 kg Tilvekst: 1748 g GF: 5,3 FUP
3,8 
Muskelsdybde 9,40 Fettdybde 0,19 Helhet: 8
Egenskaper: Kollet okse tatt ut gruppa for lettkalver,
moregenskaper og kjøtt.

Forts. neste side

Ni i helhet i kåringa 2014: Kollaoksen Intègre av Hvam.
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Tallene fra kåringen

Tnr: 31180 Ønr: 697 Important P av Steinvik
F: 11.03.2013 Oppdretter: Steinvik, Gustav F: 72110 Tigris
MF: NOR 53086 Shot Hot ET av Steinvik Startvekt: 389 kg
Dager i test 140 Vekt: 660 kg Tilvekst: 1936 g GF: 4,4 FUP
2,9
Muskelsdybde 8,15 Fettdybde 0,18 Helhet: 7
Egenskaper: Kollet okse tatt ut i gruppa for kjøttproduk-
sjon.  

Tnr: 31181 Ønr: 442 Idar av Udlaland 
F: 16.03.2013 Oppdretter: Engelsvoll, Roy F: Farmar av
Udlaland MF: NOR 52420 Peik av Svalestad 
Startvekt: 336 kg 
Dager i test 140 Vekt: 575 kg Tilvekst: 1707 g GF: 2,8 FUP
2,5
Muskelsdybde 8,40 Fettdybde 0,24 Helhet: 7
Egenskaper: Kollet okse tatt ut i gruppa for kjøttproduk-
sjon.

Tnr: 31182 Ønr: 1730 Isildur av Hegge 
F: 18.03.2013 Oppdretter: Hegge Snorre F: 72050
Rockstar MF: SWE 83538 Almar av Bon 
Startvekt: 339 kg 
Dager i test 140 Vekt: 556 kg Tilvekst: 1550 g GF: 3 FUP
2,6
Muskelsdybde 7,47 Fettdybde 0,16 Helhet: 7
Egenskaper: FF okse tatt ut gruppa for lettkalvere og
kjøttproduksjon.  

Tnr: 31183 Ønr: 198 Ingo av Schjøll 
F: 19.03.2013 Oppdretter: Schjøll, Carl Richard  F: Gutten
av Schjøll MF: FRA 120009 Patocle Startvekt: 394
Dager i test 140 Vekt: 573 kg Tilvekst: 1279 g GF: 3,5 FUP
3,3
Muskelsdybde 8,38 Fettdybde 0,23 Helhet: 7
Egenskaper: Kollet okse tatt ut i gruppa for moregenska-
per og kjøttproduksjon.  

Tnr: 31184 Ønr: 509 Intègre av Hvam 
F: 30.03.2013 Oppdretter: Hvam vgs. v/Eli Cora Myrseth F:
72110 Tigris MF: DEU 093934 
Startvekt: 424 kg
Dager i test 126 Vekt: 660 kg Tilvekst: 1873 g GF: 3,6 FUP
2,4
Muskelsdybde 8,63 Fettdybde 0,21 Helhet: 9
Egenskaper: Kollet okse tatt ut i gruppa for lettkalvere
og kjøttproduksjon

Tegnforklaring: 
GF = Grovfôropptak  
FUP = Fôrutnyttelse  
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31166 Icaros av Olimb Hornet 5 4 3 4 6 6 8 8 4 7 7 8 8 8 7 8 8 5 6 9 8 5 4 5 7 92 0
31167 Isostar av Hovde Hornet 5 4 2 5 5 6 8 8 3 7 6 8 8 7 8 8 8 4 6 9 6 5 6 6 7 92 0
31168 Indigo av ViersdalenHornet 5 4 2 4 7 6 9 8 3 6 6 8 8 8 8 7 8 5 6 9 8 5 6 6 8 0 0
31169 Ivar av Schjøll Hornet 5 4 2 5 8 6 8 8 4 6 6 7 7 8 8 8 8 3 7 8 9 5 5 5 7 0 0
31170 Inter av Viersdalen Hornet 5 4 2 4 7 6 7 8 4 7 7 8 8 8 7 8 8 5 6 9 7 5 5 6 8 92 0
31172 Illustre av KittelsrudHornet 5 4 2 5 7 6 8 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 5 6 9 9 5 5 5 7 0 0
31173 Imaldur av Dovre Hornet 5 4 2 5 6 6 8 8 4 7 8 8 8 9 9 8 8 4 7 9 7 5 5 5 8 92 0
31174 Ikaros av Flatmo Hornet 5 4 2 5 6 6 8 7 4 6 7 7 7 7 8 7 7 5 6 8 7 5 5 6 7 92 0
31175 Ilder av Hvam Kollet 1 4 1 5 8 5 8 7 4 7 7 8 8 8 8 7 8 4 5 9 7 5 4 7 7 92 0
31176 Isle ET av Øiestad Hornet 5 4 2 5 7 6 8 8 4 7 6 8 8 8 8 7 8 5 6 9 8 5 5 5 8 0 0
31177 Idole av Flatmo Hornet 5 4 2 5 6 6 8 8 3 7 7 8 7 8 9 8 8 4 6 8 6 5 5 6 7 92 0
31178 Ibis av Flatmo Hornet 5 4 2 5 7 6 9 8 4 7 7 8 8 8 8 8 8 5 5 8 6 5 5 7 7 92 0
31179 Ibiza P av Hovde Kollet 1 4 3 4 6 6 8 8 3 7 6 8 8 8 7 7 8 5 6 9 8 5 6 5 8 0 0
31180 Important P av SteinvikKollet 1 4 2 5 8 5 9 7 3 6 7 7 7 7 8 7 7 4 6 9 7 5 5 6 7 92 0
31181 Idar av Udlaland Kollet 1 4 2 4 7 7 9 8 3 8 7 7 7 8 7 8 8 5 6 8 7 5 6 6 7 31 92
31182 Isildur av Hegge Hornet 5 4 2 4 6 6 8 8 3 7 8 8 8 8 8 8 8 4 5 9 6 5 5 7 7 92 0
31183 Ingo av Schjøll Kollet 1 4 2 5 7 6 9 7 3 6 7 7 7 7 8 8 8 4 6 8 8 5 6 6 7 0 0
31184 Intègre av Hvam Kollet (nyvler)3 4 2 5 8 5 9 8 3 7 7 8 8 8 9 8 8 5 6 9 8 5 6 5 9 0 0

5 7 6 9 8 3 7 7 8 8 8 9 9 8 4 6 9 9 5 6 5 9

Kåring hode: 1 = Kollet, 2 = Hornet, 3 = Kollet (nyvler), 4 = Vet ikke, 5 = Avhornet

31 = Løse bøger

92 = Klauvskjæring påkrevet

Optimum for limousin
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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: lars.henden@svorka.net

Limousin-effekter

Todelt dress:
Hel dress kr 775,-

Bare jakke kr 450,-
Bare bukse kr 325,-

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

Caps, sort med

logo

Pris: kr. 75,-

T-skjorte, sort,

med logo 

Pris: kr. 100,-

Vind jakke, sort, 

med logo. 

Pris: kr. 500,-

Kjeledress, sort,

med logo på

bryst og rygg

Pris: kr. 500,-



Returadresse:
TYR
Postboks 4211 Bedriftssenteret
2307 HAMAR B ØKONOMI

ÉCONOMIQUE


