
Steinvikholmen, Stjørdal.

Kjøttfenæringens festdag
Årets auksjon på Staur ble den fest-
dagen vi hadde håpet den skulle bli.
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Leder: 
Helge Bjugstad
Tajet
2372 Brøttum,
Tlf: 62 36 06 02 mob. 95 98 14 82. 
Epost: hebjugst@bbnett.no 

Nestleder: 
Johannes Nybø
Bøveien 56
4070 Randaberg
Tlf: 51 41 80 92 Mobil: 91 85 77 63
E-post: nyboe@c2i.net 

Sekretær: 
Christin Helene Jordbrudal
Frigstad
4646 Finsland
Tlf: 38 18 03 83, mob. 91 74 55 17
Epost: chcj@online.no 

Kasserer: 
Øyvind Aandstad
Sluppenveien 384
1860 Trøgstad. 
Tlf: 69 82 64 55, mob. 95 15 18 30
Epost: oeaan@frisurf.no 

Styremedlem:
Håvard Nøstegård, 
Ansvarlig for NLs hjemmesider
2666 Løra
Telefon: 61243894   Mobil; 90839684
E-post: haavanoe@frisurf.no

1. vara: 
Lars Henden, Henda, 6687 Valsøyfjord.
Tlf: 71 55 71 21, mob. 90 13 09 76 
E-post: larsh@c2i.net 

2. vara: 
Anders Myre Velo, Velo, 3520 Jevnaker,
Tlf: 61 31 56 21, mob. 99 72 32 40 

3. vara: 
Trond Clausen, 3239 Sandefjord,
Tlf: 33 45 30 57, Mob. 90 01 89 92, 
Epost, t-clause@online.no 

Avlsutvalget
Leder: 
Gustav Steinvik, 7510 Skatval. 
Tlf; 74 80 32 58/ 92 68 84 99. 
E-post: gusstein@online.no 

Nestleder: Ola-Jørn Tilrem
Medlemmer: Helge Bjugstad og 
Anders Myhre Velo 

LimousinNytt
Ansvarlig redaktør; Ola Jørn Tilrem, Eide,
8900 Brønnøysund
Tlf; 750 26785 / 908 22064. 
E-post: ola.jorn.tilrem@monet.no

Annonseansvarlig
Mathias Romsås, Høyby gård 2389 Moelv
Tlf; 62331345 / 901 34045

E-post: matrom@online.no

Bondelaget 
dreper norsk 
ammekuproduksjon

Leder:Leder:

Etter mange års arbeid for å bedre
ammekuprodusentens kår, har vi
nok en gang registrert at
Bondelaget favoriserer melke -
bonden, mens spesialisert storfe-
kjøttproduksjon skvises ut av norsk
landbruk. Dette er bakgrunnen for
at antall ammekuer er redusert
med 2000 dyr i 2007. Det er et
underskudd på 10 000 tonn storfe-
kjøtt, dvs det mangler 30 000
ammekuer for å dekke innenlandsk
etterspørsel. 

Klasseskillet dyrkes og styrkes
Bondelaget forfekter likhet, men
praktiserer internt klasseskille. Års-
verkvederlaget for ammeku -
produksjon utgjør ca 40 % av års-
verksvederlaget for svin/korn eller
fjørfekjøtt/planteproduksjon. Års-
verksvederlaget for ammekupro-
dusenter var i 2007 på 132.800,
mens det for eksempel for kombi-
nerte svin- og kornprodusenter er
på 327.000. Hvilken annen inte -
resseorganisasjon hadde klart å
fungere med så store interne for-
skjeller? Arrogansen i Norges
Bondelag gjør dette mulig!

Ammekua – Bondelagets stebarn
Bondelaget ser markedspotensia-
let for norsk storfekjøttproduksjon,
og har kommet med forslag for å
øke denne. MEN: Økningen skal
IKKE skje hos spesialiserte amme-
kuprodusenter, men styres over til
melkeprodusenter som kombine-
rer med ammekuproduksjon. 

Det er stor frustrasjon og irritasjon
over at Bondelaget ikke har ivare-
tatt ammekuprodusentens ramme-
vilkår og økonomi.

Konklusjon:
Vi bifaller alle tiltak som fremmer
en økning av norsk storfekjøttpro-
duksjon, men vi etterlyser økono-
miske tiltak som fremmer økt pro-
duksjon i spesialiserte ammekube-
setninger. 
Det er helt nødvendig å styrke øko-
nomien vesentlig for både små og
store ammekuprodusenter. Hvis
Bondelaget ikke prioriterer dette
ved årets forhandlinger, gjør vi dem
oppmerksom på at det er mer
humant med avliving enn med
seigpining!
Ovennevnte var hovedinnholdet i
brevet som Aksjonsgruppa sendte
til Norges Bondelag med kopi til
Statens forhandlingsutvalg. 
Aksjonsgruppa ble etablert
umiddel bart etter landbrukes krav
ble offentlig. 
Aksjonsgruppa kommer til å fort-
sette sitt arbeid inntil vår produk-
sjon får økonomiske rammevilkår
som gjør nyetablering og utvid -
elser mulig for å dekke innlands for-
bruk.
Styret i Norsk Limousin støtter
arbeidet i Aksjonsgruppa. Styret
håper også at det enkelte medlem
vil stille opp for å synliggjøre vårt
krav mot neste oppgjør.
Jeg kan ikke forstå at Norges
Bondelag, Staten og forbrukeren
ønsker mer langreist, frossent
importkjøtt, mindre mangfold i
kjøttdisken, mindre norske råvarer
til næringsmiddelindustrien, færre
primærprodusenter og et gjen-
grodd kulturlandskap.
Fornuften må seire.
Ønsker alle medlemmer en riktig
god sommer.

HELGE BJUGSTAD.

STYRELEDER NORSK LIMOUSIN.

www.kjottfe.no/limousin
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Årets auksjon på Staur ble
den festdagen vi hadde
håpet den skulle bli.  Aldri før
har så mange vært innom
auksjonen på Staur. Med et
strålende vær, lå alt til rette
for at dette arrangementet
skulle befeste sin plass som
ammekuprodusentenes svar
på 17. mai. Det håper vi det
gjorde.

For å skape et mer kompakt arrange-
ment og å gjøre mer ut av selve auksjo-
nen, hadde vi i år valgt å flytte matser-
veringen ned til fjøset, samt at våre
samarbeidspartnere, bingesponsorer
og raselag hadde stands på plena ved
fjøset. Felleskjøpet tok også i år på seg
spanderbuksene og delte ut gratis mat
til alle. I år fyrte de opp grillene og ser-
verte grillmat. Det satte folk pris på! Et
innleid lydanlegg gjorde det i år mye
lettere å høre auksjonarius Halvor
Nordli og Kristian Heggelund som pre-
senterte auksjonsoksene. 

Kjøttfeprodusentenes 17. mai

Det antas at om lag 450 personer var
innom auksjonen lørdag 19. april.
Tidligere auksjoner på Staur har ikke
vært i nærheten av å ha så mange
besøkende. For to år siden ble det satt
rekord med mellom 300 og 350 be -
søkende. Auksjonen på Staur har eta-
blert seg som en viktig møteplass for
norske ammekuprodusenter. Selv om
en ikke skal kjøpe okse, er det mange
som tar turen bare for å treffe andre i
samme bransje. Det ble arrangert buss -
turer fra flere kanter av landet.
Kjøttfeavlslagene i Trøndelag, Møre og
Romsdal og på Sørlandet hadde alle
arrangert tur til Østlandet med auk-
sjonsbesøk og en del andre besøk inn-
lagt i programmet. Vårt mål er å lage en
møteplass for medlemmene våre, og
det tror vi at vi er i ferd med å få til nå.

Høy snittpris

I år, som tidligere år, presenterte
Kristian Heggelund enkeltoksene i auk-
sjonsringen. Heggelund har en impo-
nerende oversikt over enkeltdyrene,
både dyrets enkeltegenskaper og
egenskaper ved avstamningen til dyret.
Limousin var i år andre rase ut og aller-
ede ved første okse ble det satt rekord.
Aldri før har det blitt solgt en
Limousinokse for en så høy pris på
Staur. Trond Clausen fra Sandefjord
kjøpte den øverst rangerte Charmant
av Dovre for 60 000 kroner. Det er to
tusen mer enn den dyreste oksen i fjor.
Bjørn Granøien fra Singsås må vel være
den Limousinavleren som gjorde
dagens beste kjøp. Han fikk tilslaget på
den nest beste oksen, Chardas av
Dovre, for bare 35 000 kroner. Alle de
tolv frambutte oksene ble solgt, og det
til en snittpris på 40 583 kroner.
Snittprisen i fjor var noe høyere (nesten
to tusen), men da var det tre færre
okser enn i år.

Vel hjemme
Til sammen tolv avlere har nå fått seg
en ny avlsokse og vi håper alle blir for-
nøyde. Oksene har passert flere nåløyer.
Først for å komme inn til Staur, så har
de vært i gjennom en fem måneder

lang og omfattende testperiode. Her
finnes det mye og unik dokumentasjon
på oksenes egenskaper. Oksene er blitt
flyttet på mye og er godt vant med folk.
Oksene ble også klauvskjært før de dro
fra teststasjonen. 
Vi håper å se mange av dere igjen på
neste års auksjon!

VEGARD URSET, AVLSSJEF I TYR
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SEMINSTRÅ TIL 
KR 5000,- PR. STK.

Det var i Mars i år at det ble auksjo-
nert bort to seminstrå av limousi-
noksen Greensons Gigolo på en
auksjon i Dungannon i Ireland. Pris
, 450 pund pr. stk. Kjøper var
Crawford Bros. De er tidligere
omtalt i Limousin-Nytt som tilby-
dere av kjønnsseparert semin av
Limousin. Greensons Gigolo var
fremavlet i Cambridgeshire hos MK
Green og sønner før den i 1992 ble
solgt til den kjente Bailea-beset-
ningen i Wales. Salget omtales som
høyeste pris på kjøttfesemin solgt
via en britisk auksjon. Den forrige
britiske rekorden tilhørte også
Limousin og var på 210 pund pr.
strå. Det var semin etter den fran-
ske seminoksen Tarvis.

RED.

Kjøttfenæringas festdag

Heder til Simen Vigenstad.
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I år inneholdt TYRs ”kravdokument” disse hovedpunktene:
! Driftstilskuddet utvides til kr 2.000,-  pr ku til og med 

60 kyr
! Satsene produksjonstillegg ammeku økes til kr 4.000,- i 

intervallet 1-25 kyr og til kr 2.000,- i området 26-60 kyr
! Produksjonstilskudd storfe økes med kr 213,- til kr 1.000,-

pr dyr
! Taket for produksjonstilskudd heves  med kr 50.000,- til 

kr 270.000,- 
! Utvidet beitetilskuddet til kr 400,- pr dyr
! Etablering av et tilskudd til førstegangskalvere med 

kr 2.000,-
! Rammen for maksimalt avløser -tilskudd økes til 

kr 75.000,-, satsene for de ulike dyreslagene justeres slik 
at de tilsvarer reelt arbeidsforbruk

! Det ble bedt om en målprisøkning på kr 5,- for storfekjøtt

Jordbrukets krav
Faglaga la fram et rekordhøgt krav foran årets jordbruks-
forhandlinger. Sjøl om kravet var  rekordhøgt også for stor-
fekjøttet sin del, inntok ammekua fortsatt jumboplassen
med hensyn til inntekt (og det med uforandret og god mar-
gin). Ikke uventet inneholdt kravet forslag om styrking av
ammekua på mjølkebruket. Dette blant annet gjennom å gi
samdrifts-medlemmer muligheter til å produsere storfekjøtt
på egne foretak og være berettiget tilskudd til disse, slik man
har åpnet opp for for andre husdyrslag. Videre ble det fore-
slått at husdyrtilskudd til ammeku skulle frikobles fra hus-
dyrtilskudd melkeku, samt åpne opp for at ett foretak kunne
få to driftstilskudd. For ammeku/storfekjøtt generelt
inneholdt kravet disse hovedpunktene: 

! Målprisen økes med 5 kr/kg 
! Husdyrtilskuddet til storfe økes med 113 kr/dyr til 900 

kr/dyr 
! Innslagspunktet for maksimalt driftstilskudd for amme-

ku endres fra 50 til 40 ammekyr 
! Driftstilskudd kr 2.000

! Satsene for husdyrtilskudd ammeku  økes med 180 kr/dyr
i intervallet 1-16 kyr, 416 kr/dyr i intervallet 17-25 kyr og 
204 kr/dyr i intervallet 26-50 kyr

! Utmarksbeite tilskuddet økes med  100 kr/dyr og det 
øvrige beitetilskuddene med 70 kr/dyr 

! Arealtilskuddet grovfôr økes med 40  kr/daa for alle soner
i intervallet 0-200 daa 

! I tillegg økninger i bevilgningene til velferdsordninger, 
regionalt miljøprogram og investeringsvirkemidler 

! Referansebruk ammeku: Pluss kr 46.800 til kr 180.700

Statens tilbud 
Også Statens tilbud åpnet for at spesialisert storfekjøttpro-
duksjon skulle sees på som en egen produksjon på mjølke-
bruket. I tillegg ble det foreslått at kombinasjonsbesetning-
er (mjølk/ammeku) kunne motta to driftstilskudd. 
For ammeku/storfekjøtt generelt inneholdt tilbudet disse
hovedpunktene:
! Målprisen foreslås hevet med kr 2,20  fra 1. juli og med 

ytterligere kr 1,20  fra 1. januar
! Produksjonstilskudd ammeku foreslås hevet med kr 220 i

intervallet 1-16 ku og med kr 1.756 i intervallet 17-25 kyr.
Med andre ord foreslås en flat sats på kr 3.340 i intervallet
1-25 kyr

! Ingen endringer for ammeku i intervallet 26-50 eller for 
øvrige storfe

! Ingen endringer i driftstilskudd til ammeku
! Taket for produksjonstilskudd foreslås hevet med 

kr 20.000 til kr 240.000
! Beitetilskuddet foreslås økt med kr 50 til kr 250
! Det foreslås 5 % økning i avløsertilskuddene, 

både for ramme og satser
! Referansebruk ammeku: Pluss kr 13.000 til kr 146.900 

pr årsverk.

Jordbruksavtalen
Jordbruksavtalen fikk en totalramme på 1,9 milliarder kroner,
hvorav 1.505 millioner i form av økte priser, 350 millioner

Årets jordbruks
TYR begynte oppkjøringen til årets jordbruksoppgjør høsten 2007. 
Da utarbeidet TYRs økonomiutvalg et utkast til ”krav dokument” – et dokument
som beskriver storfe kjøttmarkedet, økonomien i amme    ku holdet og hvilke tiltak
som etter TYRs mening må settes inn i  mark edet og i form av budsjett midler.
”Kravdokumentet” gikk  der etter ut på høring i rase- og fylkes lagene. Etter 
ledersamlingen i november ble så et endelig ”krav dokument” laget, og dette
 dokumentet har siden blitt brukt lokalt og sentralt for å påvirke avtale partene så
godt som mulig. 

TYR og jordbruksforhandlingene
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kroner i økte bevilgninger over statsbudsjettet og 45
millioner kroner i ledige midler fra 2007. Statens opp-
rinnelige tilbud var på 1,6 milliarder, mens Jordbrukets
krav var på 3,3 milliarder. Avtalen inneholder i tillegg
om justeringsforhandlinger høsten 2008 dersom pris-
endringene for gjødsel og kraftfôr øker mer enn forut-
satt. 

Som ventet fikk forslagene om styrket økonomi for
ammekua på mjølkebruket gjennomslag. Avtalen inne-
bærer at spesialisert kjøttproduksjon behandles som
en egen dyregruppe i tilskuddssystemet. Videre vil fore-
tak med både kumelkproduksjon og ammekyr i spesia-
lisert kjøttfeproduksjon kunne motta driftstilskudd for
begge produksjoner. For å sikre at driftstilskudd, til-
skudd husdyr og avløsertilskudd ferie/fritid til amme-
kyr/spesialisert storfekjøttproduksjon går til slik pro-
duksjon, er bare ammekyr av minst 50 pst. kjøttferase
tilskuddsberettiget under disse ordningene. Dette er de
viktigste, øvrige tiltakene innen storfekjøttproduksjo-
nen:
! Målpris: Økning med kr 2,20 fra 1. juli. Ytterligere 

økning med kr 2,02 fra 1. januar 2009
! Distriktstilskudd: Pluss kr 0,20 i sonene 2 til 5
! Driftstilskudd: Pluss kr 220 til kr 1.640 opp til 50 kyr.
! Totalt mulig driftstilskudd kr 82.000
! Produksjonstilskudd: Flat sats kr 3.340 fra ku 1-25 

(økning med kr 220 for 1-16 kyr og kr 1.756 for 17-25
kyr). For 26-50 kyr øker tilskuddet med kr 604 til
kr 1.000. Taket for tilskudd øker med kr 20.000 til 
kr 240.000

! Beitetilskudd: Pluss kr 50 til kr 250 pr dyr
! Referansebruk ammeku: Årverksvederlag 2007 

kr 132.800, Årverksvederlag 2008 (inklusive avtalen)
kr 144.500, Årverksvederlag 2009 kr 163.000. 

Avtalen ble bedre enn fryktet, men innebærer at
ammekua fortsatt er inntektsjumbo. TYR ser med til-
fredshet på at vårt mangeårige forslag om utflating av
produksjonstilskuddene til ammeku er (delvis) hensyn-
tatt. Aksjonsgruppa som ble startet blant noen av TYRs
medlemmer bidro svært positivt på dette punktet
mens forhandlingene pågikk. Øvrige lysglimt i avtalen
er disse: Økningen i målpris, styrket økonomi for amme-
kua på mjølkebruket, økningen i driftstilskuddet (om
enn liten), økningen i beitetilskuddet (om enn liten).
Avtalen fører neppe til vill jubel blant TYRs medlemmer.
Én ting er i hvert fall sikkert, og det er at TYRs engasje-
ment for å bedre rammebetingelsene for norske
ammekuprodusenter ikke stopper opp gjennom fram-
leggingen av denne Jordbruksavtalen.

AV HALVOR NORDLI, TYR

oppgjør
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Nytt fra LUNNytt fra LUN

Tilførslene til Kalv Unik har vært – og er –
stor for tiden. Pr utgangen av april er det
slaktet 213 dyr mot ca 300 dyr i hele fjor.
Det vil si at LUN til nå har slaktet og
omsatt nesten 48 tonn. Det representerer
en total verdiskapning for avlerne på i
overkant av tre mill kroner utenom de
offentlige tilskuddene og mva. 

- Dette gir i snitt om lag kr. 14.300 pr slakt netto. I tillegg
kommer distriktstilskuddene og momsen. Legger vi til disse
summene, vil en fort komme over kr. 20.000 kr for et slakt på
godt under ett år gammelt. Det slår an, sier daglig leder i
LUN, Jan Otto Veiseth.

- I tillegg synes jeg at stadig flere får opp øynene for hva
som egentlig er den totale økonomien i satsingen på Kalv
Unik: Hurtig omløp i fjøset med muligheter for å sette på
flere mordyr. Sparte fôrkostnader som betyr mer og mer nå
framover med spådom om høyere priser på kraftfôr. 

- For Okse Unik har tilførslene faktisk vært for knappe i for-
hold til etterspørselen – spesielt i starten av året. Bare 82 dyr.
Dette ser ut til å rette seg litt opp de nærmeste ukene – men
ikke nok til at vi kan dekke den forventede etterspørselen i
grillsesongen. Butikkene vil gjerne selge både kalv og okse.
Så her har vi en felles utfordring.

Det er slaktet om lag 27 tonn med Okse Unik. Dette repre-
senterer en netto verdi på vel 1.5 mill kroner for dem som
har levert okseslakt. Det vil si et snitt på ca kr 18.300,- pr slakt.
I tillegg kommer her også de offentlige tilskuddene og
momsen.

- Salget har gått tilfredsstillende. Meny-butikkene i Oslo og
omegn samt i Grenlands om rådet er gode representanter for
kjøttet vårt. Så hjalp det å få til avtale med SmartClubs sju
varehus. I disse dager kjører de en kampanje på wienersch-
nitzel av kalv flatbiff. I tillegg kjøpte de hele første produksjo-
nen av ferdige oksesteiker, uttrykker en godt fornøyd
Veiseth. 

Kalv Unik appellerer til stadig flere

Kolbjørn Kittelsrud med en Kalv Unik slaktet ved 8 ! måned

Jordbruksoppgjøret
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
(KLF), som er fellesorgan for de slakteri-
ene LUN samarbeider med, har gitt sine
innspill til faglagene, de berørte depar-
tementene og Næringskomiteen. Av
det som angår kjøttfeproduksjon, nev-
nes at KLF har gått inn for å fjerne mål-
pris-systemet for svin i likhet med det
som allerede er gjort på fjørfe. Det vil
frigjøre betydelige prismidler som kan
benyttes på de andre kjøttslagene – så
som kjøttfe.

KLF uttaler videre at ”det vil også være
helt nødvendig å  fjerne deler av den
negative strukturinnretningen i dagens
virkemiddelapparat slik at større pro-
dusenter ikke blir straffet ved avkort-
ninger i støtten. Dette kan gjøres ved å

utjevne tilskuddsstørrelse pr dyr/da slik
at større besetninger/produksjoner
ikke får tilskuddssats for de siste
dyra/da sterkt redusert i forhold til de
første. Alternativt kan de innføres flatt
tilskudd fra første dyr/da.”

Videre går KLF inn for at produsenter
som deltar i samdrift, ikke får avkort på
ammekuproduksjonen på egen gård.
Og endelig går KLF inn for å endre
reglene for distriktstilskudd i sone 4 og
5 får det samme distriktstilskuddet selv
om de leverer slaktene til slakterier
utenfor disse sonene. Dette er av stor
betydning for oppslutningen om LUN
og vårt prosjekt i Midt-Norge.

Nortura går også inn for at produk-
sjonstilskuddet for ammeku økes bety-
delig, og at øvre grense for tilskuddene
fjernes. Samtidig foreslås at driftstil-
skudd ammeku gjøres uavhengig av
driftstilskudd mjølkeku, samt at
reglene for samdrifter justeres for å gi
bedre muligheter for ammekuproduk-
sjon i kombinasjon med mjølk. 

Bransjen synes å være prinsipielt enig
om innretningene for å bedre økono-
mien i ammekuproduksjonen – så da
spørs det om faglagene og departe-
mentet vil innse nødvendigheten av å
stimulere til økt kjøttfesatsning
gjennom at det skal lønne seg…
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Nytt fra LUNNytt fra LUN

Nesten tjue interesserte bønder møtte
fram da LUN og Fatland inviterte til
limousintreff hos Elisabeth Y. og Bjørn
Aasen på Tynset tirsdag den 8. april.
Det var samling heime på gården hos
fadderparet Aasen. De driver med både
melke- og kjøttfeproduksjon. Derfor
fikk de frammøtte se fra krysnings- til
renrasede dyr. Og for en del av de fram-
møtte som ikke hadde erfaring med
limousinavl, vakte det stor interesse å
se de kjøttsatte dyrene til Elisabeth og
Bjørn.

Etter gårdsbesøket vanket det kaffe og
kaker under samlingen i møtelokalet
på Landbrukets hus. Der ble det gitt
orienteringer om slaktebetingelser av
Axel Dønnum Jensen, Fatland og fra
LUN ved styreleder Håvard Nørstegård
og Jan Otto Veiseth.

Limousintreff på Tynset

Fatlands Axel Dønnum Jensen (tv) i samtale med LUN-fadder Bjørn Aasen.
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Før jul fikk jeg en telefon  der en litt gebrokken kvinne-
stemme  lurte på om jeg hadde kviger til salgs.
Etter hvert skjønte jeg at det dreide seg om en dyreinte-
ressert familie fra Nederland som hadde kjøpt seg gård i
Vanylven på Sunnmøre. Paret  het Brenda og Martinus
Koers.
De hadde drevet gård i Nederland før de kom hit, men
som de fortalte var det ikke enkelt å være bønder der hel-
ler på tross av allsidig drift. De  hadde 10 kuer av Belgisk
Blå,  så vanskelige kalvinger og keisersnitt var de velkjent
med. Det kan høres litt rart ut for oss, men de drev også
med  kanin hvor gjødsla ble tatt vare på gjennom kom-
postering. Av komposten ble det så utvunnet et vitamin-
konsentrat som ble solgt til Frankrike.  Det ble etter hvert
arbeidskrevende og gav lite utbytte igjen.  Det er også
forbundet med masse regelverk og byråkrati å være
bonde i Nederland. Likeså må man drive stort for å oppnå
lønnsomhet. Har jo selv vært i Nederland for noen år
siden og så selv at mange gårder som var til salgs. Det er
blitt vanlig at bønder flagger ut til blant annet Danmark
eller tidligere østblokkland for å drive videre.
Martinus fortalte at han reiste i rundt og kikket på gårder
i 3-4 år.  Han var i Canada,  Polen,  Romania og Tsjekkia før
de fant en gård de likte på Sunnmøre i Norge.

Familien Koers  
fra Nederland

Tunge kjøttferaser har et stort vekstpotensiale.

Dette krever høyt fokus på fôring og kontinuerlig

oppfølging. God tilgang på kraftfôr av god kvalitet

bidrar til å oppnå ønsket tilvekst og slakteklasse.

Kjøttfe gir stor tilvekst og god økonomi

ved optimal fôring.

“God fôring er en forutsetning for å lykkes i avlsarbeidet”,

sier bonde Mathias Romsås fra Ringsaker.

God rådgivning får du på kjøpet!

Høy tilvekst krever høy kvalitet!

w
w
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BONDENS TRYGGE VALG

www.norgesfor.no

Sluppenvn. 354, 1860 Trøgstad
Tlf. 95838065 - post@aandstad.no

Ole A. Dahl, Dal, 3175 Ramnes
Tlf. 99267408 - oleadahl@online.no

STORFE

Stort utvalg av innredning
og utstyr for storfe.

Ta kontakt med en av oss!
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Brenda og Martinus , og sønnen Matt

På gården de kjøpte var det mye fin beite.
Derfor fant de ut at ammeku i kombina-
sjon med andre inntektskilder kunne være
en aktuell driftsform. De vurderte flere
kjøttferaser, men skjønte at Limousin var
den rasen som kunne gi mest utbytte . Slik
ble det og utpå vårparten tok de bilen og
kom på besøk til meg.  Tror nok de ble gan-
ske fort overbeviste om at Limousin var
tingen da de så hvor rolige og snille dyra
var.  Det tok ikke lang tida før vi ble enige
om en handel.  Slik ble de 5 første Limousin
kvigene solgt til Vanylven. De har planer
om å utvide buskapen etter hvert. 
Kreativiteten kan en bli imponert over da
de har mange jern i ilden, Brenda er utdan-
net sykepleier  og har fått seg jobb. Ved
siden av jobben driver hun med aromate-
rapi.
Martinus, importerer blyglass fra Beliga
som han selger. Et annet produkt han
importerer er organisk gjødsel  som blant
annet er fin til  hagegjødsel. De driver også
utleie av hjortejakt. Du kan finne mer om
familien Koers hvis du søker på
www.koers.no.
De har meldt seg inn i Norsk Limousin  og
vi ønsker de nye medlemmene lykke til i
fortsettelsen. 

LARS HENDEN
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Etter en våt og regnfull høst i 2007 var mye jord i dårlig for-
fatning nå i vår. Dyra har jo en egen evne til å få det til å se
ut som en åker. Tråkkskadene måtte repareres. Jeg har en
kamerat som heter Tor Garshol som ga meg et nyttig tips.
Han hadde selv investert i ny Fendt traktor og en harv som
heter Vaderstad Carrier. Utstyret ble i fjor brukt til repara-
sjon av tråkkskader i eng med meget godt resultat. 

I år bestemte jeg meg derfor også for å prøve. Tor som også
driver med limousin ble innleid til oppdraget.

Når en ser hvor effektivt slikt utstyr er, så er det nesten rart
ikke flere bruker det. Med usikker værmelding er det greit å
få gjort alle operasjonene og få sådd samme dag. Kostnad
og arbeidsbesparende er det også. Dette er noe jeg virkelig
vil anbefale for flere som har ødelagt eng og som kvier seg
for å pløye, spesielt på steinrik jord. Carrieren ser ut til å ha
en egen evne til å unngå å rive opp stein i jorda. Stykket ble
lagt igjen med Hykor raisvingel og det skal bli interessant å
følge med utviklinga i åkeren ut over sommeren.

AV LARS HENDEN

Reparasjon 
av tråkkskader
Reparasjon 
av tråkkskader
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For 2-3 år siden verserte det noen
rykter i kjøttfemiljøet om en trønder
som hadde avslutta melkeproduk-
sjonen og privatimportert en
mengde franske limousinembryoer.
Dette hørtes interessant ut og siden
ingen i limousinmiljøet kunne verifi-
sere ryktene ble man nødt til å ta
noen telefoner…

Garden heter Heir Østre og ligger i Frol like
utenfor Levanger i Nord-Trøndelag.
Bonden heter Tor-Erik Ertzaas. Hans kone
heter Anne Marit og sammen har de barna
Emmeli (5), Pernille (2) og Torjus som er 8
mnd.
Bruket er på 312 dekar innmark inklusive
58 dekar leid areal og drives økologisk.
Foruten grasproduksjon dyrkes 30 da.
potet og 80 da. korn fordelt på bygg og
høstrug. Like ovenfor garden ligger et kul-
turbeite på 95 dekar som nå er under kulti-
vering. Ved siden av planteproduksjonen
driver garden et hønseri og har en limous-
inbesetning under oppbygging.
Jo da, ryktene stemte de. Tor-Erik hadde
privatimportert 30 limousinembryoer fra
Sersia France. Meget gode kyr fra meget
anerkjente besetninger som Earl Bonnet ,
Christian Trentalaud og Gaec Robert var
skyllet med toppoksene Mozart , Nelombo,
Ferry og Notable.
Når Tor-Erik summerer opp erfaringene
etter embryoinnleggene konkluderer han
med et tilslag på 46 % levende kalv. 10
okser og fire kviger. Få kviger, men heldig-
vis var de av forskjellige kombinasjoner.
Han fikk lagt inn de fleste på naturlig
brunst og hadde best tilslag på kviger og
unge kyr. Embryooksene er nå bedekning-
sklare og noen av dem er allerede solgt.
Selv bruker han en sønn av Nelombo og en
sønn av Ferry til bedekning av egne dyr.
I tillegg til embryoene har Tor-Erik kjøpt
inn noen hunndyr. Blant andre fire kviger
fra Stubberud som har henholdsvis
Duvalier, Meridien og Haricot som morfar
og en Louxor-sønn fra Værne-Kloster som
far.
Den unge bonden har en del seminstrå
etter franske okser på dunk. Disse skal bru-
kes etter neste kalving. 
Det er med andre ord lagt ned et solid
grunnlagsarbeid og investeringer i limous-
inbesetningen som er under opparbei-
delse på Heir Østre. Vi ønsker lykke til i fort-
settelsen.

Red.

Limousinbesetning med basis i Embryo

Tor-Erik Ertzaas. I bakgrunnen en Embryosønn etter  Nelombo.

Ammekufjøset på Heir Østre.

Med utgangspunkt i en bergflate hvor dyrene søkte ly mot dårlig vær satte
Ertzaas opp dette enkle, fine og praktiske skjulet.
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Program lørdag 02.08.
10:00 - 10:45 Hvordan dekke underskudd av storfekjøtt i Norge.  Norges Bondelag eller rep fra Nortura. 
10:45 –11:30 Spørsmål og diskusjon.
11:00 - 12: 45 Det brune gullet. Riktig bruk av Husdyrgjødsel. Seniorforsker Trond Knapp Haraldsen Bioforsk Ås.
13:00 - 13:45 Selvgjødslende grasproduksjon v/ professor Arne Oddvar Skjelvåg.

Instituttet for plante og miljøvidenskap.
13:45 - 14:15 Kaffepause m/snitter.
14:15 - 15:00 Foringsfosøk hos Biffringen på Romerike Ingvar Selmer Olsen.  Spesialrådgiver foring Nortura.
15:15 - 16:00 Foringens påvirkning på kjøttkvalitet. Leidulf Nordang Produktsjef Felleskjøpets forutvikling.
16:15 – 17:00 Bondens ansvar å kjenne dyrenes naturlige atferd. Dette for å hindre ulykker under håndtering av dyra.

v/ Kristian Heggelund Nortura Rudshøgda og Anders Bergum, Nortura.
17: 00 - Sosialt samvær med blant annet:

U/offisielt norgesmesterskap i volleyball for raselagene for kjøttfe  og organisasjoner.
Hvilke kjøttrase har det beste kjøttet. 
Grilling av fileer fra forskjellige kjøttferaser
Deltagerne smaker og stemmer.

20:00 – 02:00 Dans med levende musikk inn i de små timer.

Program søndag 03.08
Avreise fra Honne  Kl. 10:00 Buss tilgjengelig,
Besetningsbesøk hos: Svein Bergseng Brøttum. Liggebåsfjøs med egen kalvings avd. med talle.
Nils Duenger Ranching. Enkle å smarte løsninger på ammekudrift

Kursavgift kr. 975,-. Bindende påmelding innen 1 juli.  Vi har plass til 150 personer.
Påmelding til Nortura tlf. 800 81 082 
Når det gjelder overnatting bestilles dette direkte ved Honne Konferansesenter tlf. 61 14 81 00
Rom med frokost, per døgn.  Kr. 700.-per person i enkeltrom. Kr. 550.-per person i dobbeltrom. 

Kjøttfeweekend på Honne 2.-3.august 2008

ARRANGØRER: 
NORSK LIMOUSINFORENING I SAMARBEID MED NORTURA, FELLESKJØPET OG HEDMARK OG OPPLAND KJØTTFEAVELSLAG.

Felleskjøpet 

Honne, Biri, Hedemark
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Regelverket for tildeling av distriktstillegg for
storfe i sone 4 og 5,de tre nordligste fylkene,
gir uheldig innvirkning på konkurransesitua-
sjonen mellom markedsaktørene, potensielle
tap av betydning for storfeprodusentene i
området, og er ikke tilpasset de industrielle
strukturendringene som skjer og vil komme i
nær framtid. Dette framgår av et brev som
Limousin Unik har sendt til Omsetningsrådet. 

Saken støttes fullt ut av slakteriene i Midt-Norge og
Kjøttbransjens Landsforbund. LUN ber om at
Omsetningsrådet gjennomgår regelverket på nytt med
tanke på å tilpasse det til dagens realiteter, de strukturen-
dringene som pågår og den virkning det har for bondens
økonomi.

For LUN ble saken aktualisert gjennom planene om å utvide
Prosjekt Midt-Norge til å omfatte Helgeland. Dyrene må hen-
tes og slaktes av Midt-Norge Slakteri. Da mister vedkom-
mende bonde retten til det distriktstilskuddet som gjelder

for området, og får i stedet et administrativt bestemt til-
skudd som gjelder i områder utenfor Helgeland.

I sitt brev peker LUN på følgende negative utslag av regel-
verket for storfeprodusenter i søndre del av Nordland:

Bondens økonomi
For at en storfekjøttprodusent i dette området skal kunne
utnytte maksimalt dagens økonomiske ordninger, er han
tvunget til å levere til et lokalt slakteri – i dette tilfellet er det
bare én aktør. Dagens ordning gir et høyt distriktstilskudd
men lavere avregningspris enn i resten av landet ved slak-
ting ved dette ene slakteriet.

De ulike aktørene i slakterimarkedet yter varierende tilleggs-
priser ut over bransjens felles avregningspriser. Dersom en
bruker skal kunne utnytte konkurransen mellom aktørene,
må vedkommende levere utenfor regionen, - til trønderske
slakterier. Da mister vedkommende det distriktstilskuddet
som gjelder for hans område, og får en langt lavere sats – en
sats som gjelder for blant annet en del kommuner i nordre
del av Nord-Trøndelag. 

Dette er en bestemmelse og praksis som ikke blir
anvendt i resten av landet, og det fratar produsenten
muligheten til å legge sin egen leveransestrategi i for-
hold til det som passer best for sin produksjon og øko-
nomi i og med at han i så tilfelle blir fratatt sine rettmes-
sige tilskudd.

Dyrevern
Med de strukturendringer som er gjennomført og er
nært forestående, synes ikke dyrevern å være et argu-
ment for å opprettholde denne, for både bonden og
industrien, en så klart diskriminerende offentlig til-
skuddsordning.

Konkurransevridning
Det er slakterier i Trøndelag som er godt innarbeidet i
sitt eget marked. De henter noen dyr i Helgelands-områ-
det i dag, og er i stand til å være et konkurransemessig
alternativ til gunst for produsentene i området. Men de
kan ikke konkurrere på like vilkår med den ene aktøren
som finnes i tilsuddsområdet i dag i og med at produ-
sentene blir fratatt sine rettmessige tilskudd. 

Spesialproduksjon
Limousin Unik Norge BA, som eies av 120 limousin kjøtt-
feprodusenter, har som mål å ta ut ekstra priser i marke-
det, føre de tilbake til eierne, for derigjennom å skape
merverdier i distriktene. Som et ledd i dette samarbeider
LUN med Midt-Norge Slakteri, Levanger, om slakting av
dyr fra bl. a. angjeldende område. I snart ett år nå har
LUN kjørt et spesialprosjekt i Midt-Norge for slaktepro-
duksjon på kjøtt fra rasen limousin. Prosjektet er tildelt
offentlig støtte.

- Diskriminerende bestemmelser 
for distriktstilskudd kreves fjernet
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Med det som bakteppe, er det beklagelig å måtte konsta-
tere at avlere i Helgeland-området fratas muligheten til å
få maksimalt økonomisk utbytte av de prisordninger som
Limousin Unik Norge og de samarbeidende slakteriene
har utviklet. Tapet er på kr. 3,95/kg slakt i tilskudd.

Konklusjon
Marginene i dagens kjøttfeproduksjon er så pass knappe
at produsentene må stimuleres til å velge de eksisterende
ordinger som finnes for å skaffe seg levelige kår. Limousin
Unik Norge er et slikt alternativ.

Så derfor tør vi ber om en endring av en ordning hvor
offentlige tilskudd har stikk motsatt virkning på økonomi-
en.

Vi er kjent med at Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbud
har tatt opp denne saken i sitt innspill til årets
Jordbruksoppgjør. Det viser at KLF og LUN har felles forstå-
else av urimeligheten av dagens ordning for tilskuddsdis-
kriminering. Sluppenvn. 354, 1860 Trøgstad

Tlf. 95838065 - post@aandstad.no

Ole A. Dahl, Dal, 3175 Ramnes
Tlf. 99267408 - oleadahl@online.no

STORFE

Stort utvalg av innredning
og utstyr for storfe.

Ta kontakt med en av oss!

Avlsoksen Bostic ( etter Terminator av Gaustad) hos Aud og Martin Sandnes, Brønnøy har mange fine avkom som kunne vært solgt
gjennom Lun, men en kontroversiell håndhevelse av regelverket medfølger at leverandører fra dette område mister deler av dis-
triktstilskuddet hvis man leverer til for eksempel Trøndelag. En slik praktisering av regelverket avviker fra resten av landet og resul-
terer i praksis til et tilnærmet monopol og konkurransefritt område for regionens Norturaanlegg.



18

Det ble tatt ut tre okser til semin av
Limousin etter testen på Staur sist
 vinter. Sæd fra disse blir tilgjengelig i
februar 2009.  Testen 2007-2008 hadde
en jevn Limousinårgang som spesielt
utmerket seg på eksteriør.
Seminoksene er en fin miks av norske
og franske toppokser.

Å bli kåret som testomgangens beste okse av en rase på
Staur er en stor prestasjon. Oksene har vært gjennom en
omfattende testing der oksens tilvekst og fôropptak blir
fulgt til enhver tid i de 147 dagene oksene står i test fra de er
om lag sju måneder til de er ett år gamle. Fem egenskaper
ligger til grunn for rangeringen etter endt test. En okse må
derfor henge med på alle fem egenskaper for å kunne seile
opp som en ener. Alle tre seminoksene er eksteriørmessig
svært pene okser med gode tall fra testen.

Moderat tilvekst

Tilvekstmessig kunne vi totalt sett ønsket oss noe høyere
daglig tilvekst på årets testokser av Limousin, men det er

slettes ikke dårlig. Det kan være flere årsaker til at tilveksten
ikke er hakket hvassere, og vi ser på flere momenter som kan
være grunnen. Dette kan for eksempel være fôringsrelatert,
men kan også skyldes fjorårets beitesesong før oksene kom
til stasjonen. I uttaket inn til test vektlegges særlig bein og
lynne. Når en vektlegger en ting mer enn tidligere, må det gå
på bekostning av noe annet. Dette kan også være en av
grunnene. Det er imidlertid ingen tvil om at de beste oksene
på Staur har fortjent sine testplasser og at de er svært gode
okser selv om det var få påmeldte Limousinokser i fjor. Ellers
er arealmålet av ryggmuskel noe av det høyeste som har
vært målt på Staur. Det samme gjelder eksteriøret. I lineær-
kåringen gis det poeng fra 1 til 9 på helhet. I år ble det delt
ut åtte poeng i helhet til fem Limousinokser. Bare i 2005 ble
det delt ut åtte poeng til flere Limousinokser (6 stk.) enn i år.
Lista for å få åtte poeng henger høyt. Alle de tre seminok-
sene fikk åtte poeng i helhet. Det er også svært interessant å
se at alle de tre oksene fra Simen Wigenstad oppnådde åtte
poeng i helhet. Med sine okser rangert som nummer 1, 2 og
6 må vel dette kalles som en knallomgang for Dovrebonden.

Charmant av Dovre

Charmant er en kombinasjon av to lettkalvere; den norske

Bra Limousineks

Charmant av Dovre
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eliteoksen Pan av Gamkinn som far og den franske lettkalve-
ren Liberal-MN som morfar. Det er derfor mye som tyder på
at Charmant vil gi lette kalvinger som far til kalven.
Avlsverdien for forventet fødselsvekt på avkommene er
nede på hele 89, noe som tyder på at han gir svært lave fød-
selsvekter på avkommene. Det er gledelig å se at avkom
etter de norske seminoksene gjør det bra på test. Det viser at
okser som har blitt tatt ut til semin tidligere faktisk passer
godt under norske forhold. Charmant hadde en tilvekst i test
på 1680 gram per dag i den fem måneder lange testen.
Oksen utmerket seg spesielt med et høyt arealmål av rygg-
muskel og Limousinårgangens høyeste score på eksteriør.
Oksen er noe lavstilt, men bra lang og med god bredde.
Oksen er fenomenalt kjøttsatt hele veien.

Chardas av Dovre

Chardas er også en okse som har utmerket seg på eksteriør.
Oksen har ei jevn og fin avlsverdirekke uten spesielle svak-
heter. Avstamningsmessig bidrar oksen med godt dokumen-
tert slektskap på farsiden, mens morfaren Jacadit er lite
brukt i Norge og representerer dermed noe nytt. Far til oksen
er den norske seminoksen Veidemann av Rendum som blir

ferdig avkomsgransket kommende høst. Veidemann er sønn
etter den kjente oksen Malibu. Oksen er ideell på muskelset-
tingen i lårene.

Colin av Schjøll

Ikke uventet har Malibu satt sitt preg på norsk Limousinavl.
Han er nå far til to norske seminokser og farfar til en. Dette
sier oss at oksen er svært god, men betyr også at bruken av
oksen bør begrenses noe slik at han ikke blir en matador.
Colin av Schjøll har Limousinårgangens største areal av rygg-
muskel.  Oksen scorer høyt på tilvekst, med svært sterke bein
og er godt kjøttsatt i alle deler. Colin ser ut til å gi avkom med
lave fødselsvekter. Avkommene forventes å vokse litt mindre
enn snittet for rasen, men oksen ser ut til å ha svært gode
moregenskaper. Samtidig har han høy avlsverdi for slakte-
klasse. 
Vi har fått fram nok en årgang med tre okser som virkelig har
fortjent sine seminplasser. Vi håper i disse dager på at de
oppfyller kravene til ridelyst og sædkvalitet slik at vi kan
sette de inn i semintjeneste.

VEGARD URSET, AVLSSJEF, TYR

steriør på Staur

Chardas av Dovre Colin av Schjøll

Limousin

# TESTNR NAVN KJØPER
PRIS, KR 

(EKS.MVA) INNSETTER
1 30490 Charmant av Dovre Trond Clausen, 3239 Sandefjord 60 000 Simen Wigenstad
2 30495 Chardas av Dovre Bjørn Granøien, 7387 Singsås 35 000 Simen Wigenstad
3 30488 Colin av Schjøll Harald Sagstad, 5911 Alversund 48 000 Carl Richard Schjøll
4 30498 Carl av Rendum Sven Reiersen, 4737 Hornnes 33 000 Johan Holan
5 30483 Charmeur av Eide Johan Bjørneby, 1430 Ås 41 000 Ola-Jørn Tilrem
6 30494 Carius av Dovre Jens-Petter Gamkinn, 2750 Gran 48 000 Simen Wigenstad
7 30499 Cherry av Gautestad Marie Johnsrud, 2750 Gran 38 000 Elisabeth og Steinar Velten
8 30492 Carlos av Steinvik Hilde og Bergsvein Odden, 2580 Folldal 40 000 Gustav Steinvik
9 30497 Cornelius av Rendum Svein E. Westvang, 2380 Brumunddal 35 000 Johan Holan

10 30484 Cæsar av Steinvik Tom Hjellestad, 8860 Tjøtta 31 000 Gustav Steinvik
11 30493 Cæsar av Henda Harald Sagstad, 5911 Alversund 42 000 Lars Henden
12 30485 Conjack av Dehli Gunnar Bjørndal, 4737 Hornnes 36 000 Helge Bjugstad

Gjennomsnitt 40 583
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På en kolle rett nord for driftsbygningen på Steinvik ligger
en flokk limousinkyr med kalvene sine. Bedagelig ligger de
der i en sørvest helling og tygger drøv med utsikt over
Trondheimsfjorden og  historiske Steinvikholmen. I 1525
startet erkebiskop Olav Engelbrektson byggingen av fest-
ningen på Steinvikholmen. Olav som var kontroversiell og
forkjemper for katolisismen var jevnlig i klammeri med kon-
gen og  kunne saktens trenge et festningsverk. Det var uroli-
ge tider i hele Norden på den tiden. Da som nå gikk den mili-
tære våpenutvikling raskt og festningen på Steinvikholmen
var nok utdatert i forhold til sitt formål allerede før den var
bygget. Olav Engelbrekson benyttet den imidlertid i en kort
periode etter reformasjonen i 1537 før han måtte rømme
landet, fratatt kappe og krage.
Festningen ligger der ennå og hvert år i august blir det opp-

ført en midnattsopera om livet til Olav Engelbrektson her. I
og med at kulturminnet ligger på eiendommen så er det
familien Steinvik som administrerer parkeringen for alle del-
takere og publikum. Et annet ”spin-off produkt” fra erkebi-
skopens festning er etiketten på en ny og mild akevitt som
kort og godt heter Steinvikholmen.
Garden på Steinvik har et eget areal på 275 da innmark. I til-
legg forpaktes det 200 da. For det meste dyrkes det gras.
Kornarealet er redusert til 50 da. Steinvik kjøpte sine første
limousiner i 1996 og buskapen er nå kommet opp i 60 kal-
vinger i året. De største resurssene på garden er imidlertid
Kristin og Gustav Steinvik. Gustav har bak seg en tidligere
yrkeskarriere i forsvaret. Han er nå heltidsbonde og har i en
årrekke vært engasjert tillitsvalgt i både NKA og Norsk
Limousin. Han har også skjulte talenter som habil volleyball-

spiller.
Kristin er en virvelvind av

energi som får tid til det
meste. Hun stikker gjerne
innom fjøset og tar imot en
kalv i fire- femtiden om mor-
gen før hun drar på jobb
som securitasvakt i inn -
sjekkingen ved flyplassen på
Værnes. Også hun har skjulte
talenter. Hun overrasket sitt
reisefølge og mottok app-
laus fra forsamlingen etter
spontant å ha bidratt med
”jamming” på en jazzklub-
brestaurant i Paris. Vi var på
heimtur etter landsutstilling-
en for limousin i Limoges i
2006. Begge har de vært
meget gjestfrie i forhold til
limousinfolk som stikker

Gustav og limousinku med meget god dybde.

STEINVIK  LIMOUSIN
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Kristin og Gustav t.h. sammen med Irene Fjellsøy. I bakgrunnen oksen Soda som vant muskelklassen på den franske lands ut -
stillingen i 2006.

innom på besøk, nær sagt til alle døgnets timer året rundt.  
Gustav Steinvik har vært leder i avlsutvalget for Norsk
Limousin siden i 2003. Interessen for avl på limousin har også
ført til at det har blitt noen utenlandsturer. Både til Sverige,
Danmark ,Frankrike og Canada.
Steinvik Limousin er den besetningen i Norge som har mest
erfaring med kollet limousin. Mange setter denne egenska-
pen høyt og vi synes det er viktig at også limousin har et kol-
let alternativ slik at de som etterspør denne egenskapen
slipper å henvende seg til andre raser. I vår besetning har vi
både dyr med genstatus ”full french” og genstatus ”oppkrys-
set”. Vi synes det er viktig å holde disse linjene avskilt og bru-
ker derfor kollet genetikk bare på dyrene som er oppkrysset.
Vi fikk første avkom etter kollet dyr i 2003 og har i alt hatt fire
kollet okser etter kanadisk embryo. Våre erfaringer er at det
tar tid å oppnå resultater i kollet avlen. Det heter at en
heterozygot okse skal gi 50 % kollet avkom. Det er ikke vår
erfaring sier Gustav. Det blir nok overvekt av avkom med
horn og nyvler. Vi har også erfaringer for at de kollete dyrene
blir lengre, høyere og mindre kjøttfull enn de franske. Men
det er forskjeller. Vi har ikke slaktet så mange ennå, men to av
de kollete oksene vi har levert til slakt har klasset seg til E- og
det er oppmuntrende.
Ulysse og Ronny av Steinvik er to seminokser som er fremav-
let i denne besetningen. I 2001 vant deres avlsokse,
Napoleon ET av Steinvik landsutstillingen i Stjørdal.
Avlsoksene som nå gjør tjeneste i besetningen er seminok-
sen Bastian av Schøll og Bull av Steinvik som er en embryo-

sønn av danske Hammel Osvald og Ryde Galla. Den tredje
oksen er en kanadisk kollet embryookse, som heter
Casanova av Steinvik og er sønn av J+J Kazan. Blant årets kal-
ver registrerer vi blant andre seminavkom etter Ley og
Remix. Steinvik Limousin har også mange års erfaring med
innlegging av embryo. Det er utført av den danske veterinæ-
ren Frede Nilsen. Når man ser bort fra ett år så har vi hatt
godt tilslag, sier Gustav.

RED.

Bastian av Schøll i trives sammen med kyrne på Steinvik



22

Når du driver med husdyr, gir Fatland deg et godt tilbud 
ved slakting, livdyrhandel og ullomsetning.

Vi slakter både storfe, gris og sau/lam på samme slakteri - 
det gjør inn-transporten enklest både for deg som bonde 

og slakteriet.

Vi omsetter purker fra 5 privathybridbesetninger, 
landssvin, smågris og kalv.  

Livdyr AS har auksjon hver 2. torsdag på livdyrsenteret-Fatland-Jæren.

Nødslaktordning, retur av kjøttvarer, driftskreditt, rådgiving osv, 
det får du selvsagt hos Fatland Gruppen. 

Du treffer oss:
FATLAND JÆREN AS 51-688800 - 

ULL-avd. Nærbø 51-434393
Fatland Oslo AS 23-176350-Fatland Ølen 

53-775500-Fatland Bergen 55-332104

Referat fra årsmøte i
Norsk Limousin 2008

Møtereferat

Sted: Rica Hotel Hamar
Dato: Fredag 29.02.08
Referent:Christin Jordbrudal

24 stemmeberettigede deltok på årsmøtet i Norsk
Limousin for 2008. 

Sak 1:
Åpning og godkjenning av innkalling
Leder Helge Bjugstad ønsket velkommen til årsmø-
tet.  Det var ingen innsigelser til innkallingen.

Vedtak: Innkalling til årsmøte godkjent.

Sak 2:
Valg av møteleder og referent
Helge Bjugstad foreslo Terje Sviland som møteleder
og Christin Jordbrudal som referent.
Ingen motforslag.

Vedtatt!

Sak 3:
Valg av to representanter til å underskrive proto-
kollen
Terje Sviland foreslo Tor Kristoffersen og Ole Tom
Bøe
Vedtatt!

Forts. neste side



23

Sak 4:
Styrets beretning, godkjennelse
Ola Jørn Tilrem startet med å fortelle om bladet og redak-
tør arbeidet. Øyvind og Helge snakket litt om medlems-
veksten.  Svært bra. Christin la fram det som har skjedd på
web-sidene, fotokonkurransen og dyrskuet i Lyngdal.
Johannes Nybø refererte fra ledersamlingen i NKA
Gustav Steinvik oppsummerte avelsarbeidet i 2007. Håvard
Nørstegård oppsummerte LUN-året, og  fremhevet godt
samarbeide mellom LUN og NL. 

Kommentarer til årsmeldingen:
Mathias Romsås supplerte med informasjon om prosjekt Midt-
Norge. 
Alle BU midlene går til videre produktutvikling som skal sikre
utviklingen av LUN.
Styrets beretning ble enstemmig godkjent.

Sak 5:
Årsregnskap, godkjennelse.

Øyvind Aandstad gjennomgikk årsregnskapet.

Kommentarer til årsregnskap:
Spørsmål ang kundefordringer, disse var ikke kommet inn da
regnskapet ble avsluttet.

Kommentar til markedsføring av profiltøy, dette skal markeds-
føres sterkere når bilder av tøyet kommer på banen i løpet av
kort tid.
Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt

Sak 6:
Styret fremlegger forslag til arbeidsplan
Johannes Nybø gjennomgikk forslaget til arbeidsplan.

Budsjettet for 2008 ble behandlet under arbeidsplanen. Ved
Øyvind Aandstad. Økning i kontingent pga flere medlem-
mer. Det er ikke beregnet inn pengestøtte fra andre (f.eks
portokostnader lim. Info fra NKA) Estimert underskudd for
2008 er 2500,- 

Kommentar til arbeidsplan:
Gustav Steinvik oppfordrer alle til å stille med dyr på agrisjå.
Eller bare ta turen innom.

Jens B Grønlien etterlyser regelverk for lukking av avvik ang
stambokføring.
Arbeidsplanen ble enstemmig godkjent.

Sak 7:
Fastsettelse av kontingent for påfølgende år
Øyvind Aandstad la fram forslaget om å heve kontigenten
fra 500,- til 700,-  gjeldende fra 2009.

Ingen kommentar til heving av kontigenten.
Enstemmig vedtatt.

Sak 8:
Valg av styremedlemmer og vararepresentanter
Terje Sviland, leder i valgkomiteen, presenterte forslag om
gjenvalg på kasserer og sekretær.
Ingen kommentarer

Valgkommiteens innstilling ble vedtatt, og styret består nå av:
Leder:Helge Bjugstad
Sekretær: Christin Jordbrudal
Styremedlem: Øyvind Aandstad
!.vara: Lars Henden
2.vara: Anders M. Velo
3. vara: Trond Clausen

Sak 9:
Valg av revisorer og vararepresentanter
Revisor:Torstein Hensrud
Vara for revisor: Kjell østby 1 år
Vedtatt.

Sak 10:
Valg av medlem og varamedlemmer til valgkomiteen
Valgkommiteen forselår Roy Engelsvold som leder, Tor
Kristoffersen som nytt medlem, og Terje Sviland går ut.
Vedtatt.

Leder av valgkommiteen:Roy Engelsvold, for 3år
Nytt medlem: Tor Kristoffersen, 2 år for
Medlem: Snorre bratbakk, 1 år igjen.
1.vara til valgkommiteen: Elisabeth h. Kaasa, for 1år
2.vara til valgkommiteen: Karl R. Schjøll, for 1år

Sak 11:
Godtgjørelse til tillitsvalgte.
Terje Sviland la frem valgkommiteens forslag.

Kommentar:Styret har ikke tatt ut honorar i 2007. Kan det dek-
kes inn tlf utgifter i stedet for honorar? 
Noe diskusjon rundt et evt annet forslag enn valgkommiteens,
men ikke noe konkret.

Valgkommiteens forslag og satser ble vedtatt.

Utgiftsdekning til redaktør.
Valgkommiteens forslag på 15.000 falt mot 4 stemmer
Vedtak: dekning til redaktør 20.000kr ble vedtatt med 20
stemmer

Sak 12:
Innkomne forslag
Forslag om revidering av avelsplan.
Ola Jørn Tilrem legger frem forslag om endringer. 
Må inneholde rasestandard.
Få opp variasjon i populasjonen og genetikken. Den norske
populasjonen er veldig mye innbyrdes i slekt.

Det er ennå rom for endringer, og evt ytterligere endringer
vil bli utarbeidet og tatt opp på neste årsmøte.

Vedtak: endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Terje Sviland takket for oppmøtet!



Det er noen steder i vårt langstrakte
land at det er noe mer albuerom for
den enkelte enn andre steder. Med
sine 2,3 millioner dekar skog, myrer og
fjell så er Snåsa kommune i Nord-
Trøndelag et sted der det er rikelig
tumleplass både til to og firbeinte. Det

skulle limousinbonde Torbjørn
Oppheim ettertrykkelig få erfare høs-
ten 2006.
Med en kommunegrense mot Lierne i
øst og Sverige mot sør er bjørn i høy-
este grad tilstedeværende også i
Snåsa. Det kan by på utfordringer i for-

hold til bufe. Prisen kan bli høy selv om
bjørnen bare skremmer opp dyrene.
Allerede på sommeren i 2006 forsto vi
av sportegn og andre ting at kvigene
våre var ”bjønnstøkkt” sier Oppheim.
Når vi har storfe på utmarksbeite er vi
nøye med å holde god kontakt med
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Garden til Oppheim

LIMOUSIN  I  BJØRNELAND

Er Limousin vanedannende?
Gå gjennom sjekklisten nedenfor og se om du selv eller
noen du kjenner er i faresonen.

! Du blir skuffet hver gang benevnelsen limousin viser seg å bare omhandle en lang bil.
! Du føler en blanding av medynk og oppgitthet med folk som tar til takke med andre raser.
! Du plundrer med mobilnummeret til din bedre halvdel , men husker nummeret til 

inseminøren.
! Du har skiftet ut frisinnet lektyre i nattbordskuffen med oksekataloger fra Frankrike.
! Du ikke lenger kan garantere rillene under dresskoene dine frie for fjøslukt.(Fordi du bare 

må kikke innom fjøsdøra til kuene og se om de har det bra når du kommer hjem fra fest)
! Du har en innsovingsfase til en natts harmonisk søvn som preges av fabuleringer over hvilke

kyr som skal  insemineres med hvilke okser.
! Dagen for drektighetsundersøkelse gir større forventninger enn jul og 17. mai til sammen.
! Telefonregningen går i taket uten at noen skjønner hvorfor.
! Kyrne dine er grunnen til at du seriøst vurderer å lære  å snakke fransk.
! Du er redd klimaendringene fordi beitene dine kan  bli oversvømt.
! Du ikke har vurdert å gi opp gardsbruket pga. KSL.
! Du følger med på bare en etappe av Tour De France , den som går gjennom beitemarkene i 

Haut-Vienne og Correze.
! Din livsledsager beklager seg over at pengene burde vært brukt til fornying av huset i 

stedet for på fransk semin og embryoer.
! Oksene dine bærer navn etter Napoleons generaler og rebeller fra den franske revolusjon.
! Omgivelsene får bare ”øhh” og ”hæ” til svar på alle henvendelser den dagen ny oksekatalog 

er ankommet. 



dem slik at vi til en hver tid vet sånn
noenlunde hvor de er. Vi har med salt
eller andre godsaker til dem for å
holde de tamme. Å få tak i 13 kviger
som var så oppskremte, i et så svært
område, skulle vise seg særdeles tid-
krevende og tungvint. Etter å ha holdt
på hele høsten og forvinteren greide
vi å få fanget tre stykker i livet. Til slutt
havnet en hard kjerne på 8 kviger på
et sted som heter Gaundalen. Vi måtte
kjøre med bil ca. 20 mil via Sverige for
lettest å få adgang til dette område.
Dette er en ødemarksgard med egen
flystripe som blant annet er kjent
gjennom NRKs program ”der ingen
skulle tru at nokon kunne bu”. Her fikk
vi høy fra gardens vinterforråd for at vi
skulle prøve å skape et holdepunkt for
dyra som til stadighet var i bevegelse.
Det var blitt snø og vinter. Til slutt,
etter at alle andre ting var prøvet og
feilet ble helikopter og mauser løs-
ningen. Drektige kviger. Tung dag. 

Regelverk som omfatter slaktehygiene
gjorde at Nortura ikke ville ta imot
dyrene. Jeg skal garantere at om de
hadde gjort det så hadde Nortura aldri
hatt reinere dyr på noe anlegge enn
nettopp disse, sier Oppheim.
Løsningen ble at et viltslakteri tok
hånd om kjøttet.
Garden til Torbjørn har 280 da inn-
mark og 100 da kulturbeite. I tillegg
forpakter han 100 da innmark.
Ammekubesetningen er nå tett på
femti mordyr. For det meste består
dyrene av kryssinger mellom Hereford,
Charolais, NRF og Simmental. De
senere årene er det brukt limousin
som farrase og planen er å gå mer og
mer over til limousin. Noen renrasete
dyr er også innkjøpt. Besetningen har
to avlsokser. Den ene har Eleazar som
farfar og heter Vincent av Steinvik, den
andre er en sønn av Junior og heter
Brutus av Steinvik.
Driftsbygningen er et tidligere melke-

fjøs. I tillegg er et redskapshus omgjort
til kaldfjøs. Når kalvingen starter blir
det litt logistikkutfordringer og da er
det godt å ha muligheter for litt flek-
sible løsninger. I båsfjøset tar vi da to
båser til hver ku med kalv og skjermer
dem med tregrinder den første tiden.
Litt arbeidskrevende, men det gir
gode resultater sier Torbjørn. Han er
veldig tilfreds med en nylig innkjøpt
Kuhn halmblåser som letter strøingen
i kaldfjøset.
Kyrne som kalvet først er ute på beite i
midten av mai. Ei ku med hvit bles i
panna er en av de tre som ble fanget
levende i villmarka. Den roet seg når
den kom hjem. Etter tildragelsen har
Oppheim sluttet å ha kvigene i den
ytre utmarka. De beiter for det meste i
nærheten av garden hvor det er en del
bekkedaler og annen kulturbeite.

RED.
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Torbjørn Oppheim Kalvebinge

Vincent av SteinvikGode beiter i bekkedaler.



Resultatene fra Storfekjøttkontrollen
viser at Limousin også i 2007 har de
beste slakteresultatene. Det er likevel en
utfordring for raselaget å få inn flere
dyr og mer registreringer i
Storfekjøttkontrollen. Fremdeles er
datagrunnlaget for Limousin relativt
lite.

Ved årsskiftet var det registrert 1 337
mordyr av Limousin i
Storfekjøttkontrollen, noe som er en
økning på 16 % fra året før. Limousin
utgjør i underkant av 5 % av mordy-
rene i kontrollen. I følge avlsplanen er
en av hovedmålsetningene for Norsk
Limousin at det i 2015 skal være 5
000 renrasede mordyr registrert i kon-
trollen og at 15 % av de registrerte
mordyrene skal være Limousin.
Mordyrtallet for Limousin i
Storfekjøttkontrollen har steget jevnt
og trutt de siste årene og Limousin er
en av de rasene som har hatt prosent-
vis størst økning. Utviklingen går i rik-
tig retning, men veien mot målet i
2015 er fortsatt lang.

Flere mordyr og medlemmer
Storfekjøttkontrollen har et økende
antall medlemmer og statistikken
viser at det totalt fantes 29 204 mor-
dyr i Storfekjøttkontrollen ved årsskif-
tet. Dette er en økning på 12 % siden
forrige årsskiftet. Krysninger er den
gruppen som har økt mest de siste
årene. Økningen var på 20 % fra 2006
til 2007 for mordyr av krysninger. 

I følge tall fra Statens Landbruks -
forvaltning (SLF), basert på søknad
om produksjonstilskudd, finnes det
totalt 54 310 ammekyr i landet. Dette
viser at det er et stort potensial for å
få med flere medlemmer og dyr i kon-
trollen. Vi håper at Norsk Limousin
kan være en viktig bidragsyter for å
øke medlemsandelen i Storfekjøtt -
kontrollen.

Figur 1. Prosentvis fordeling av mordyr
mellom rasene.

Mangelfull kalvingsstatistikk
Det er dessverre en del manglende
kalvingsregistreringer i
Storfekjøttkontrollen. Dette gjelder
for alle raser, men hos Limousin var
andelen mordyr med rapportert kal-
ving i 2007, forholdsvis lavt. Av 1 337
mordyr var det bare registrert kal-
vingsopplysning på 77 %. Trolig skyl-
des denne lave andelen at det er et
etterslep i registreringene, både for
kalvingsregistreringer og utmelding-
er. I forhold til Husdyrregisteret er
dette etterslepet urovekkende høyt,
da det gjennom flere år har vært satt
fokus på at nyfødthendelser, forflyt-
ninger og utmeldinger skal rapporte-
res innen 7 dager. 

Litt økning i andel kalvingsvansker
I følge avlsplanen til Norsk
Limousinforening skal raselaget
jobbe for at andelen kalvinger med
kalvingsvansker reduseres og at flere
registrerer kalvingsforløpet i
Storfekjøttkontrollen. I 2007 er det
registrert 1 044 kalvinger der mordy-
ret er Limousin. Det er registrert 6,8 %
kalvinger med noe eller store kal-
vingsvansker. Dette er en liten økning
siden 2006. Generelt må man anta at
det er noe underrapportering for kal-
vingsvansker og det er viktig at for-
eningen tydeliggjør for medlemmene
at kalvingsforløpet er en viktig regis-
trering. 

Kalvedødelighet
Utregningsmetoden for andelen død-
fødte og kreperte kalver er endret i
2007 i forhold til tidligere år. Andel
dødfødte regnes nå i prosent av
antall fødte kalver, mens andel kre-
perte kalver regnes i prosent av antall
levendefødte kalver.
Man kan derfor ikke sammenligne
resultatene fra 2007 med tidligere år.
Limousin hadde 3,7 % dødfødte kal-
ver i 2007. Til sammen 3,3 % av kal-
vene av Limousin kreperte før 180
dager.

Figur 2: Dødfødte kalver i prosent av
antall fødte kalver.

Figur 3: Kreperte kalver før 180 dager i
prosent av antall levende fødte kalver.

Limousin best på slakteklasse
Arvbarheten er høy for slaktekvali-
tetsegenskaper. Det er derfor gode
muligheter for å oppnå avlsmessig
framgang for disse egenskapene,
også på besetningsnivå. Ved ensidig
seleksjon for tilvekst vil dyrene få en
lavere kjøttprosent. For slakteklasse
og fettgruppe vil det derimot skje en
forbedring.

Målsetningen til Limousin er i følge
avlsplanen å opprettholde sin posi-
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Storfekjøttkontrollen 2007:

Limousin best på slakteresultater - men d

FAKTA:
Et mordyr i Storfekjøtt-kontrollen er
Et hunndyr . Registrert med minimum en kalving innen 31.desember
Innmeldt hele eller deler av året.  Dyret regnes som Limousin når det er
15/16 (93,75%) eller 16/16 Limousin.

Det finnes over 1 300 mordyr av
Limousin i Storfekjøttkontrollen. Bildet
er tatt hos Kjersti Alver og Harald
Sagstad.
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sjon som den beste kjøttferasen når
det gjelder slakteklasse, størst andel
verdifulle stykningsdeler, minst fet-
trekk og høyest slakteprosent.
Limousin skal i tillegg være beste i
krysningsrase når det gjelder slaktee-
genskaper.

Tallene fra årsmeldingen viser at
Limousin fortsatt er på topp når det
gjelder slakteklasse. Klasse U var
gjennomsnittsresultatet både i 2006
og 2007 for slakt av Ung okse.
Gjennomsnittlig fettgruppe var 2.
Snittet for alle slakt av Ung okse i kon-
trollen i 2007 var R-. Charolais har høy-
est slaktetilvekst med 616 gram per
dag, men Limousin følger hakk i hæl
med 609 gram per dag.
Slaktetilveksten for alle raser i
gjennomsnitt ligger på 530 gram per
dag (Ung okse). 

Tabell 1. Slakteresultater Ung okse i
Storfekjøttkontrollen i 2007.

Økende tilvekstresultater 
Tilvekst fram til avvenning avhenger
av moras melkeproduksjonsevne og
kalvens vekstpotensial, mens tilvekst
etter avvenning avhenger i stor grad
av kalvens vekstegenskaper. Rasens
målsetning er at både tilveksten fram
til avvenning og fra avvenning til 365
dagers alder skal økes. Med dette
søkes det å oppnå at dyret blir tidli-
gere slaktemodent. Voksenvekten skal
holdes konstant.

Tallene fra Storfekjøttkontrollen viser
at både for hanndyr og hunndyr av
Limousin har tilvekst per dag økt både
fra fødsel til avvenning (200-dagers-
vekt) og fra avvenning til 365 dager
(årsvekten). Bak disse tallene ligger det
dessverre alt for få dyr.

Figur 4. Tilvekst fra 0-200 dagers alder
for hanndyr og hunndyr.

Tabell 2.
Levendetilvekst og korrigerte vekter for
hanndyr i Storfekjøttkontrollen i 2007.

Tilvekst levendevekt er beregnet på alle
dyr som har korrigert 200-dagersvekt
med veiedato i 2007, og/eller korrigert
365-dagersvekt med veiedato i 2007.
Selve tilvekstberegningen tar ikke
utgangspunkt i korrigert vekt, men i veid
vekt.

Utfordringer for Norsk Limousin
En grunnpilar i alt avlsarbeid er å ha et
godt datagrunnlag på dyrene man
skal selektere for i avlen. Uten disse
dataene, har man for lite grunnlag for
å plukke ut avlsdyr.
Storfekjøttkontrollen samler opplys-
ninger om kjøttfe i Norge og gir der-
med grunnlagsmaterialet for avlsar-
beidet. Norsk Limousin har som mål-
setning at alle medlemmene registre-
rer opplysninger om sine dyr i
Storfekjøttkontrollen, slik at den avls-
messige fremgangen for rasen skal bli
best mulig.

Limousin har fortsatt en stor utfor-
dring med å få flere medlemmer til å
registrere data. Det er gledelig å lese i
Limousin Nytt nummer 1/2008 at laget
har fått mange nye medlemmer i 2007.
Utfordring nummer én for foreningen
er å få alle nye og eksisterende med-
lemmer til å melde seg inn i kontrollen
og registrere mest mulig, slik at de på
den måten bidrar i avlsarbeidet.

Antall dyr og omfanget av registre-
ringer for renraset Limousin i dag er
forholdsvis lavt. Dette gjør bruken av

tallene noe usikker. Hvis man ser på
rasene Charolais, Hereford og
Aberdeen Angus er datagrunnlaget
mye større slik at man kan bruke resul-
tatene til ulike statistikker. For eksem-
pel til å dele dyr og besetninger inn i
flere grupper (beste, midtre og dårlig-
ste) for egenskaper som slakt, tilvekst
og fruktbarhet. Dette kunne også vært
nyttig for produsenter som har
Limousin, for å kunne sammenligne
seg med andre som driver med
samme rase.
Figur 5. Andel dyr med vektregistrering-
er.

Utfordring nummer to er å få flere
medlemmer til å se nytten av å veie
dyr, eventuelt ta brystmål. Veiing er et
særdeles viktig hjelpemiddel både for
egen del i produksjonen og for avlsar-
beidet. Størstedelen av
Limousinkalvene i
Storfekjøttkontrollen har en registrert
fødselsvekt, men ettersom dyrene vok-
ser, reduseres vektregistreringene
drastisk for Limousin. I 2007 var det
kun 15 % av Limousindyrene med
registrert 200-dagers vekt. Derfor er
oppfordringen til Limousinavlere: Finn
løsninger som gjør det mulig å veie
eller ta brystmål av dyrene og husk å
registrere vekter i
Storfekjøttkontrollen!

Benytt de mulighetene som finnes i
Storfekjøttkontrollen og legg inn alle
typer registreringer.
Helseregistreringer er også viktig,
både forebyggende og sjukdomsbe-
handlinger. Og hvorfor ikke benytte
seg av den nye Beite/bingeløsningen
slik at du kan ta ut resultater og note-
ringslister beite/bingevis?

det trengs flere registreringer av alle slag!

TEKST: CECILIE AUSLAND OG GRETHE RINGDAL, ANIMALIA

FOTO GRETHE RINGDAL
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