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Ny besetning inn på tunet
Å få en ny limousinbesetning inn på gården, er en spesiell begivenhet. Den største spenningen
er knyttet til hvordan de vil finne seg til rette. Det betyr også at det blir en travlere hverdag.
Begge  forhold hadde Kristin Delviken Skjerve og Magnar Skjerve forberedt seg grundig på, før
de fikk åtte limousinkyr og en avlsokse inn på tunet. Limousinene skal i første omgang tjene
som supplement til produksjonen av sau. 
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Leder:Leder:

I skrivende stund er årets jord bruks -
oppgjør akkurat over, og amme -
kunæringa har igjen blitt avspist med
småpenger. Sett under et ble det ett
av de bedre oppgjørene på lenge,
men det er nok en gang ammekua
som blir taperen.                                                                           

Det ble heller ikke denne gangen gitt
økte overføringer øremerket direkte
til ammekua, da er spørsmålet hvor -
dan vi da skal klare å øke mordyrtallet
for å tette gapet mellom dagens nivå
og nivået vi bør ligge på for å være i
nærheten av å produsere nok kjøtt? 

Riktig nok fikk vi et så kalt “kvalitets”?
tillegg gjennom det nye grunntil -
skuddet for klassene O og oppover,
men dette er ikke nok, og stimulerer
heller ikke til en økning i mordyr -
tallet. Det blir også en økning i til -
skuddet for utmarksbeite og et par
andre tillegg. Men det store
problemet er at ingen av de nevnte
til legga vil ha noen direkte inn virk -
ning når det gjelder å øke mor -
dyrtallet!                                                                                                                                        

TYR gikk i år ut med et brukbart
kravdokument med forslag om
direkte økning i overføringer til
amme kua, men blir heller ikke i år
hørt på de viktigste punkta for oss
som driver med ammeku. Hva skal
egentlig til for å bli hørt videre
oppover i systemet?                                    

Ammekubonden er ikke blant dem
som klager mest, da hadde vi vel
heller ikke drevet med denne
produksjonen. Men jeg skjønner godt
at folk blir frustrerte når det samme
gjentar seg ved oppgjør etter
oppgjør.

Okseauksjonen
Årets okseauksjon gikk av stabelen
på Staur 27 april. Været var bra, og jeg
kan vel for første gang si at jeg ikke

frøs mens jeg sto på tribuna.
Limousinårgangen i år var en meget
jevn og god årgang med mange
gode okser og uvanlig mange gode
kolla dyr. Det eneste som skuffa var
de litt svake prisene vi oppnådde i år.
Vi hadde som vanlig stand, og fikk
prata med mange trivelige Limousin
interesserte folk, både gamle og nye
innenfor miljøet.   

LIMMO 13     
Hovedfokuset fremover ei stund
kommer hovedsakelig til å dreie seg
om Limmo 13 på Stavsplassen. Dette
er en lokasjon med kort vei til flere
attraksjoner både for store og små,
som feks. Hunderfossen, Lilleputt -
hammer og Norsk Veimuseum. Så her
er det muligheter for barnefamilier å
kombinere auksjon med aktiviteter
for barna.

Planleggingen er i full gang, og vi tar
sikte på å få til en minst like god
auksjon som de to foregående årene.
Da er vi avhengige av at dere melder
på gode dyr, både FF og gode O dyr
med stambok. Vi ønsker oss spesielt
drektige kyr og kviger. Så da er
oppfordringen klar, har du gode dyr
som andre kan få glede av så meld
dem på!                                               

Håper at flest mulig tar turen til
auksjonen så sees vi der til handel og
vandel og sosialt samvær.

God sommer! 

Måtte den bli tørrere og finere en de
to foregående.

Hans Olav Holann
Leder Norsk Limousin

www.norsk-limousin.com
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Skuffende jordbruksoppgjør

Leder:
Hans Olav Holann, Tynset
Mob.: 41 92 50 88
hansohol@hotmail.com

Nestleder:
Tore Nilsen, Uvdal
Mob.: 48 26 44 50
tore@limousinunik.no

Styremedlem/kasserer:
Lars Thomas Sletten Kapelrud, Sømna
Mob.: 48 26 93 23
ltsk@online.no

Styremedlem (Limousineffekter):
Lars Henden 
6687 Valsøyfjord.
Mob.: 90 13 09 76 
lars.henden@svorka.net

Styremedlem:
Johannes Nybø, Randaberg
Mob.: 91 85 77 63
nyland@lyse.net

Varamedlem:
Gunhild Sæteråsen, Hurdal
Mob.: 90 59 44 58
saeteraasen@yahoo.dk

Varamedlem:
Eilif Due, Levanger
Mob.: 90 58 52 04
eilifd@online.no

Avlsutvalget: 
Kristian Hovde, leder
2380 Brumunddal
Mob.: 91 83 94 57
kristianhovde@yahoo.no

Bjørn Aasen, Tynset
Mob.: 41 93 31 29
bjorn.aasen@vekstra.no

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 

Annonseansvarlig: 
Magne Knapstad
Mob.: 91 58 70 75
magkna@hfk.no 
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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.

Gjeste-kommentaren: Oddbjørn Flataker

Årets jordbruksoppgjør i havn - hva nå - muligheter eller begrensninger?

TYR sin rolle
TYR som avls og interesseorganisasjon for de spesialiserte
storfekjøttprodusentene jobber aktivt gjennom hele året
for å bedre økonomien til medlemmene. I forbindelse med
det årlige jordbruksoppgjøret blir vi som organisasjon mer
synlig enn ellers, da vi må synliggjøre våre prioriteringer
gjennom vårt kravdokument.
TYR har det siste året både internt i organisasjonen og
overfor faglaga, politikere, og andre påpekt at det er nød-
vendig med styrking av økonomien for at det skal være
mulig å tette gapet mellom produksjon og markedets
behov norsk storfekjøtt.
At vi nå er avhengig av nesten 20 % import av storfekjøtt,
er ikke noe som bare skjer plutselig, men er en utvikling
som en har sett over tid, der viktig parter i norsk landbruk
ikke har tatt inn over seg hva som måtte til for å endre situ-
asjonen.  Dagens importvolum må tilskrives mangel på vilje
eller forståelse for situasjonen som TYR har påpekt
gjennom flere år.

TYRs medlemmer har også gitt klart uttykk for at de skal ta
utfordringen med å produsere mer kjøtt hvis økonomi og
forholdene ellers blir lagt til rette. Som en del av spesialise-
ringen i norsk landbruk , peker nå alle på ammekua som
den som skal bidra mest til å øke norsk storfekjøttproduk-
sjon.
Når vi som organisasjon på vegne av våre medlemmer har
forventinger til økte budsjettmidler over jordbruksoppgjø-
ret, må vi forvente at det også blir stilt krav til våre medlem-
mer om økt produksjon av storfekjøtt.
TYR som organisasjon for den spesialiserte storfekjøttpro-
duksjonen, har jobbet aktivt for å bedre økonomien i denne
produksjonen, og uten TYR som pådriver hadde nok ikke vi
fått et økt inntektsgrunnlag på 150 tusen som er resultatet
de siste 5 åra.

I og med at økningen i storfekjøttproduksjonen må komme
fra ammekua,  er oppslutning om TYR som organisasjon
enda viktigere enn noen gang.  

Forts. neste side

Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno



4

TYR sine krav til årets jordbruksoppgjør
I forbindelse med å årets jordbruksoppgjør hadde TYR defi-
nert 3 hovedområde som vi mente måtte innfris i årets
jordbruksoppgjør :

Kvalitet - Produksjon - Forenkling
Kvalitet fordi vi vet at norske bønder også kan produsere
kvalitetskjøtt, og at kvalitetsbegrepet ikke var knyttet opp
mot importert storfekjøtt, slik tendensen var i 2012.

Produksjon fordi vi mener at det skal være økonomiske sti-
muli til  å produsere kjøtt  som markedet vil ha, og ikke bare
kunne eie dyr.

Forenkling fordi vi mener at dagens system knyttet til til-
skudd og overføringer er unødvendig komplisert, og kan
bidra til at en tilpasser seg mer et tilskuddsystem enn å ha
mest fokus på produksjon.

Hva ble resultatet?
Når oppgjøret er undertegnet av avtalepartene, så kan vi
som organisasjon si oss fornøyd med at TYR har fått
gjennomslag for 2 av de 3 områdene som vi har hatt fokus
på.

Kvalitet gjennom at det er innført et kvalitetstilskudd
/grunntilskudd på kr 3,70 for klasse O og oppover.

Produksjon gjennom at det er kvalitetstilskudd/grunntil-
skudd på 3,70 er gitt som kr pr. kg, samt at det er lagt opp
til å ta ut en økt pris i markedet på 4,3 %, som en antar blir
mellom 2 og 3 kr pr kg.

Forenkling som vi har etterlyst, kom vi ikke i havn med, men
vi skal stå på for å få forståelse for at forenkling og nødven-
dig for å stimulere til enda mer produksjon hos faglaga og
de politiske miljøene.

Hva betyr dette?
TYR som organisasjon mener at med fokus på kvalitet og
produksjon legges forholdene bedre til rette for at våre
medlemmer kan lettere “ta jobben” med å tette gapet
mellom dagens produksjon og markedets behov for norsk
storfekjøtt. 

Et nytt kvalitetstillegg / grunntilskudd er også en løsning
som gjør at vi i enda større grad kan fokusere på mulighe-
tene som ligger i ammekuproduksjon. Denne produksjonen
skal forbindes med kvalitet, eller det “ beste av det beste”
når det gjelder norsk storfekjøtt.

Når en tar med de endringer som er kommet i årets opp-
gjør, kvalitetstillegg, økte priser i markedet, økt driftstil-
skudd, økt utmarksbeitetilskudd, og økte satser for ferie og
fritid vil en - med basis i at en ammeku bør produsere 300

kg kjøtt pr år, se at endringene i årets oppgjør gir økt inn-
tektsmuligheter på ca 2000 kr pr ammeku.

Det er nå svært viktig at slakteriene ser løsninger slik at de
som produserer kalv for salg, går inn og balanserer prisen
på kalven med utgangspunkt i den økte slakteverdien, og
dermed også at  de og får den rettmessig del av avtalere-
sultat.
Avtalepartene har beregnet at det referansebruket for
ammeku ( 28 ammekyr )får en netto resultatforbedring på
vel 31 tusen kroner pr år.. I dette grunnlaget er det bereg-
net at ca 55 % av storfeslaktet blir omfattet av kvalitetstil-
legget. For de som driver med kjøttfe, så viser våre bereg-
ninger at dette blir noe høyere.

Muligheter eller begrensninger.
Det er sikkert noen av våre medlemmer som ikke er helt
fornøyd med at det ikke gis mer tilskudd som er “nøytrale”
og knyttet opp mot å ha dyr.  Slike nøytrale tilskudd er også
viktig, og nødvendig.
Når alle peker på at det er ammekua som er den produksjo-
nen som skal bidra mest til å skaffe markedet mer norsk
storfekjøtt, så må vi ønske dette velkomment. 

Tror at dette også vil vektlegges i de kommende jordbruk-
soppgjør, og vi må være forberedt på at fokus på produk-
sjon vil være retningen som en vil se.

Slik innretningen nå er, vil mulighetene være vesentlig stør-
re, enn begrensningene for våre medlemmer. For å nå de
økonomiske målene må vi i enda sterkere grad enn tidli-
gere ha fokus på den rollen som ammekua skal ha, og der-
med også den rollen som hver enkelt rase skal ha. 
Produksjonen vil være førende, og det kan også føre til
strukturendringer, som kan ha både negative og positive
elementer i seg, og som vil være noe forskjellige ut i fra den
enkeltes muligheter.
Løsningene kan være enda mer “samarbeid “ og spesialise-
ring  satt i system, som kan  gjøre oss  i stand til å ta tak i de
overordna utfordringene som norsk storfekjøttproduksjon
har. 
Hovedutfordringen er hvordan skal vi få flere mordyr i den
spesialiserte storfekjøttproduksjonen.  Løsningen kan være
å definere i enda sterkere grad rollene som både produksjo-
ner, raser og kombinasjoner av raser vil måtte ha i en fram-
tid, og der et bevisst krysningsopplegg kan være den beste
løsningen.

For å få dette til å fungere, må bla slakteriene ta det nød-
vendige garantiansvar for omsetning for  krysningskvigene
som de framtidige “produksjonsmordyra”. En slik produksjon
satt i system vil kreve en økning i antall reinrasebesetninger
og målsetning om en dobling av aktive avlsbesetninger i
TYR  innen få år er nødvendig.

Grunnlaget er lagt, nå begynner den virkelige jobben.

Lykke til og god sommer.



5

Kurset var i regi av Nortura, og retta seg først og fremst mot
nybyrjarar og bønder som ønska å leggje om drifta. Kurset
var meint som ei kort innføring i dei fleste tema og moment
som blir aktuelt ved etablering av ammekudrift. Likevel tok
innleiarane seg tid til litt meir grundig innføring, og ikkje
minst gjorde dei greie kring ulike vinklingar på viktige områ-
der som bygg og økonomi. Å bruke god tid og sørge for god
planlegging gjekk att som slagord. 

Ansvarleg for kurset var Hallstein Grønseth frå Nortura. Han
tok for seg ammeku gjennom året, valg av rase og avl i kjøtt-
febuskapen. For limousinen sin del vart det lagd vekt på kjøt-
fylde, men det kom spørsmål frå salen under raseorienterin-
ga om det ikkje var naturleg å nemne at denne rasen har ein
meir segmentert avl. Det vart parrert med at det er store
typevariasjonar i alle rasar. Hereford vart heldt fram som
nybyrjarkua, men det vart gjort klart at det var problemer
med fettrekk på denne rasen. Elles var det ein del fokus på
gråfe.

Svein Aure frå Felleskjøpet greidde ut om fôring, medan
Solveig Bjørnholt frå Animalia viste den nye web-versjonen
av Storfekjøttkontrollen. Fredagsbolken avslutta Kristian
Williamsen. Han fortalde om sin gard og sine val for drifta. Då
han hadde tid til gode etter innlegget, vart han utfordra til å
fortelje om firmaet Landbygg som har spesialisert seg på
rimelege løysingar der eigen skog ofte vert nytta. Dette vart
kveldens mest interessante del for mange, og enkelte fortal-
te det hadde snudd dei i trua på at det kunne vere aktuelt å
byggje nytt. Middagen var smakfull og mør oksefilet (dei
fleste meinte å kjenne att rasen sin…) og det var mange som
delte erfaringar over bordet.

Bygg til kjøttfe

Laurdag byrja Tor Stokke frå Nortura dagen med ein lengre
del der bygg til kjøttfe var tema. Også han skisserte fleire
rimelege løysingar og viste også til bygg frå utlandet. Her
kom han i tillegg inn på regelverk og krav som gjeld i Noreg.
Tor Stokke hadde også innlegg om økonomi i ammekupro-

duksjon og overgangen frå
mjølk til kjøt. 

Kurset gav dei aller fleste som
deltok noko ny kunnskap og
innsikt, attåt nye vener og
bekjentskapar. Ein person flei-
re merka seg var Ingebrigt
Sødal. Den 72 årige bonden
frå Vinjeøra i Sør-Trøndelag la i
vinter ned mjølkedrifta, men
vil nødig kvitte seg med kyrne.
Han har hovudsakeleg sida
trønderfe, og kan ikkje tenkje
seg å berre leggje frå seg det
daglege arbeidet. At det var så
levande interesse og positiv
haldning innafor kjøttfemiljøet, hadde han inga aning om,
og han kunne fortelje at han var glad han hadde valgt bort
Riksteateret den kvelden. 

Ingebrigt har fleire born og trur at dersom dei ser at det går
an å ha ei drift som gjer det mogeleg å arbeide attåt, så vil
kanskje nokon ta over bruket. Ingebrigt driv i gamal drifts-
bygning, men var klar på at han trong hjelp med å undersø-
kje i papirjungelen for støtte og tilskot ved omleggjing. Å
arrangere eit kurs som fører til slik positiv og framtidsretta
tankegang forpliktar, så både Hallstein Grønseth, Tor Stokke
samt Kristian Williamsen bør vurdere å ta ein tur på rådgiv-
ingsbesøk på Vinjeøra. Av Mattis Bjørsvik

Kurs i ammekuproduksjon i
Kristiansund i mars 2013

72-årige Ingebrigt Sødal ble 
så inspirert under kurset at   
han vil vurdere å legge om

gårdsdriften.

Kursleder Hallstein Grønseth, Nortura.

Tlf. 57 69 48 00
Fax 57 69 48 01

wwwwwwwwwwwwwww.nessemaskin.no.nessemaskin.no.nessemaskin.no.nessemaskin.no.nessemaskin.no

StorStorStorStorStort utvt utvt utvt utvt utvalg i drikkalg i drikkalg i drikkalg i drikkalg i drikkeutstyreutstyreutstyreutstyreutstyr

Suevia drikkekar
med rørventil
eller tunge.

Mange modeller.

Blå plastrør for
vann inntil + 30 °C

og trykk inntil 6
bar.  Ideell for

vann i fjøs.  Levert
i lengde på 4 m.

SilofSilofSilofSilofSilofolieolieolieolieolie

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

KKKKKalvalvalvalvalveeeeevvvvvooooogngngngngn

Kan enkelt legges sammen.
Kapasitet ca 70 kg.GjerGjerGjerGjerGjerdeutstyrdeutstyrdeutstyrdeutstyrdeutstyr

Gjerdeapparat
for nett- og
batteridrift.

Flere modeller.

Tråd / ståltråd,
isolator,

trådavruller
m.m.  Alt du

trenger til 
el-gjerde.
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Korrekt beinstilli   
For å beskrive hva som er korrekte bein på rasen, må man ta
utgangspunkt i lineær kåring av bein. Her er det nøye beskrevet
hva som er det optimale for hver enkelt del av beina på rasen.
Det er da laget et optimum for rasen som eksakt beskriver hva
som er korrekt for rasen.  Det norske optimum er en kopi av det
danske optimum for Limousin, med unntak av bedømmelsen av
klauver som er et unikt norsk system! 

Hasevinkel:
Optimum for rasen er 4

En limousin skal ha en forholdsvis
strak has. Særlig yngre dyr bør være
nokså strake. Diss beina skal i fram-
tida bære en kjøttfull og dermed
tung bakpart. En nokså strak has vil
også avta mer belastning for kode-
leddet ved å være nokså strak. Er
den for rett eller strak vil det gi for
mye belastning på kodeledd og
også oppe i hoftefestet. Derfor
uttrykket en relativt strak has som fungerer som en slags støtdemper sammen med kodeleddet på et bakbein.

Kodevinkel:
Optimum for rasen er 6

En limousin skal virke trygg og sterk
i kodeleddet og ha en nokså rett
kodevinkel. Det er veldig negativt at
et individ av rasen har et mykt kode-
ledd. Myke kodeledd svikter ofte
enda mere, ettersom dyret vokser
og blir eldre. Et mykt kodeledd gir
for mye belastning på bakre del av
klauven og kan gi mye klauvvekst i
tåa på klauven, samt at det kan for-
årsake såleknusninger i bakre del av klauven.
Et for rett kodeledd gir lite “fjæring” i leddet, samt at det kan gi for mye klauvslitasje i klauvspissen. 
Dette gjelder særlig på harde underlag.
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 ng på Limousin

Kristian Heggelund, Rådgiver storfe Nortura.

Hasestilling:
Optimum for rasen er 9

En limousin skal ha så rette og parallelle
bein som mulig sett bakfra. Dette for at
tyngden skal fordeles så godt som mulig
ned i hele klauven. 
Men et slikt optimum gjør det vanskelig å
straffe et dyr som har blitt veldig ”rund” i
bakbeina. I enkelte tilfeller kan haseled-
det være ytterste punktet på beinet sett
bakfra. Dette skjer ofte for dyr som har
bratte klauvvegger, eller for små klauver i forhold til størrelsen på dyret. Et sånt optimum gjør det også vanske-
lig å straffe dyr som har kodeleddet som det ytterste punktet sett bakfra. Dette kan skje på dyr som vokser eks-
tremt raskt, og går på harde underlag.
Etter undertegnedes mening burde optimum vært 7 eller kanskje opp i 8!

Forstilling:
Optimum for rasen er 9.

En limousin skal være så parallell som mulig
i frambeina sett forfra. Dyr med utoverdrei-
de frambein får ofte for mye tyngde på
ytterklauven og dermed mindre slitasje på
innerklauven. Dette resulterer ofte i at
innerklauven nærmest vokser over ytter-
klauven og vi får det vi kaller sakseklauver
på frambeina. Spesielt skjer dette på løse
underlag som talle. For limousin er dette en av de mest vanlige beinfeil.

Knokkelbygning:
Optimum for rasen er 3.

En limousin skal være så fin som mulig i
knokkelbygningen, men likevel funksjonell.
For tynn beinstruktur vil ikke kunne bære
dyrets tyngde, så det finnes en grense her.
En fin beinstruktur gir høyere kjøttprosent
og slakteprosent, og dermed et større skjæ-
reutbytte for slakteriene. En del avlslinjer i
Norge har jevn over litt grov beinbygning,
og en ser også at en del av de kollede vari-
antene er noe svake på knokkelbygning.
Merk at knokkelbygging i en lineær kåring ikke går under gruppen bein, men hører til under kropp!
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Påmelding
Limmo 13
Det er nå klart for   
på melding av dyr til
auksjonen, vi satser på
å ha 30-35 dyr til salgs.
Det er mulighet for å
melde på dyr av begge
kjønn,  okser må være
stambokførte FF eller
kollet O, kyr og  kviger
må være stambok førte
FF eller O.
Vi ønsker spesielt å få
med mer drektige dyr,
drektig  ku med kalv,
eller drektige  kviger!

Påmelding ved å sende
 P-bevis til 
Gustav Steinvik, 
gusstein@online.no
eller Bjørn Aasen,
bjorn.aasen@vekstra.no

Påmeldingsfrist : 
13 juni

SETT AV TID TIL Å DELTA PÅ DENNE FINE SAMLINGEN FOR LIMOUSINELSKERE

Program vil bli utarbeidet, og det vil følge lesten til de 
vellykkede arrangementene i de foregående årene.

Midt i smørøyet for opplevelsesrik familietur!

Besøk Stavsplassens hjemmeside: http://stavsplassen.no/

LIMMO 13 2. TIL 4. AUGUST PÅ STAVSPLASSEN, 
TRETTEN I GUDBRANDSDAL

Garden Stav ligger på Tretten i
Gudbrandsdalen, 30 km. nord for
Lillehammer - og midt mellom
Kvitfjell og Hafjell alpinanlegg.
Øyer kommune har totalt ca
4.800 innbyggere, og ca 1.900 av
disse bor på Tretten.

Med kilde i Tor Iles “Bygdebok for
Øyer” og utskrift fra Mellom-
Gudbrandsdal Soren skriver em -
bete, kan en slå fast at hestemar-
ten på Stav er gammel. Stafs
Thingaa er nevnt i skinnbrev så
tidlig som i 1397, men sjølve mar-
ten har en ikke funnet noe om før
sist i dansketida. I første møtebo-
ka til Øier Forligelseskommisjon
fra 18.januar 1802 står det om en
sak som var ført mot en mann
som hadde vært i slagsmål på
Stavsmartn året før, altså i 1801.
Men det er mye som tyder på at
det ble drevet organisert heste-
handel på Stav også lenge før
den tid.

Den 27.juli 1857 ble det ved kgl.
resolusjon fastsatt : “ - at det saa-
kaldte Stav Hestemarked i

Trøtten   Annex til Øier Præste -
gield i Gudbrandsdalen Fogderi
fra næste år at regne, autoriseres
som offentlig Marked. Herreds -
styret så økonomien som lå i
marten, mens andre så med for-
tvilelse på det moralske forfall
som skjenkebevillingene og mar-
tenslivet førte med seg. Det var i
perioder gitt mellom 10 og 20
skjenkebevillinger i forbindelse
med marten.

I 1997 ble det bygget en utstiller-
hall på 500 kvm. I 1998 ble det
bygget en hall til. Denne var 776
kvm, men brandt desverre ned i
2008. I 2000 kjøpte organisasjo-
nen A/L Stavsmartn BA garden
Stav med stallring, haller, utstil-
lingsplass og campingplass. A/L
Stavsmartn BA sto nå fritt til å
kunne videreutvikle område og
satse på flere aktiviteter. I 2001
hadde vi 200 års jubileum som vi
blant annet markerte med boka
om Stavsmartn, “Stavsmartn han-
del og vandel gjennom to århun-
drer”, skrevet av lokalhistroriker
Odd Bjerke.

Historien på 
Stavsplassen
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FATLAND

Tilbud overnatting - Priser
helgen 2-4. aug.
Hafjell Hotell (gamle Øyer
Gjestegård)

Enkeltrom m frokost: 1962,-        for
helgen

Dobbeltrom m frokost :2322,- for
helgen

4 sengs leilighet  Alpin
Apartments Sørlia:2730,- inkludert
sluttrengjøring

8 sengs leilighet Alpin
Apartments  Sørlia:3680,-
 inkludert sluttrengjøring

10 sengs leilighet Alpin
Apartments Sørlia:4080,-
 inkludert sluttrengjøring

6 sengs leilighet  Alpin
Apartments Solsiden:2950,- 

inkludert sluttrengjøring

For bestilling kan de ta det direkte
med meg og referere til  Limmo
 tilbudet. Mail:
hanne@hafjellresort.com  eller
tlf:92242896.

Sender også med link til
Hafjellresort AS

http://www.hafjellresort.no/

Aktiviteter rundt Stavplassen
Fra campingen har du lett adkomst til en
av Norges beste ørretelver.

Overnattingssteder i nærheten av
Stavsplassen:

Hafjell og Kvitfjell og Skeikampen

Stav Camping ligger i sentrum av disse 3 alpinbakkene
som kan tilby gode skibakker hele sesongen.
I Hafjell har de også startet med downhill i sommer -
sesongen. Klikk inn på siden deres for mer informasjon.

Hunderfossen Familiepark

Umiddelbar nærhet til Hunderfossen Familiepark, som
holder åpent både sommersesong og vintersesong.
Klikk inn på hjemmesiden deres for mer informasjon.

Lilleputthammer, Lekeland og Lazerland

I Øyer ligger Lilleputthammer, Lekeland og Lazerland
et tilbud for barn i alle aldre
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Han er systematiker, optimist, offensiv, kvalitetsbevisst og
dyrker vinnerkultur. Da Lars Tomas Sletten Kapelrud startet
som ammekuprodusent var derfor utviklingen meget forut-
sigbar. I kraft av sin karakter så hadde han i realiteten ikke
noe valg. Det kunne ikke bli annet enn Limousin. Og
Limousin ble det. Gården ligger på vakre helgelandskysten,
helt sør i Brønnøy kommune. Her beiter dyra helt fra fjæra og
opp til foten av Trælnesfjellet, og i mellom finner vi flate jor-
der. Gården består av ca. 300 da innmark og 175 da med bei-
ter. 

Felles interesse for ammeku gjorde at undertegnede hadde
kontakt med Lars Tomas’ familie allerede mens Lars Tomas
fikk sin landbruksutdannelse. På måten produksjonsresulta-
tene ble gjenstand for systematikk og analyser, så skjønte
man at den unge studenten, som var hjemme på sommerfe-
rie, allerede hadde planer om karrierevalg. På bakgrunn av
slakteresultater og kalvtilvekst la han frem nådeløst tallma-
teriale om hvorfor og hvem av kyrne som skulle slaktes og
hvem som skulle settes på. Man forstod at familiens beset-
ning, som for det meste bestod av lette kjøttferaser som
Aberdeen Angus og Hereford, ville gå utrygge tider i møte.

Det første dyret av limousinavstamning på garden var en
sønn av Greftegreff Larm etter ei kryssings-ku. Resultatene
etter denne oksen var imidlertid såpass entydig til det bedre
at Lars Tomas gikk i gang med å øve press på sine omgivelser
for å få inn noen eksemplarer av den gylden rase. Da Lars
Tomas forpaktet hjemgården, fantes det ingen tvil om hvil-
ket dyrematerial han skulle satse på.
Etter hvert som økonomien tillot det, ble det derfor kjøpt inn
flere dyr av ren rase. Gradvis skiftet fargen på besetningen,
og ble etter hvert så å si ensartet brun. Pr dags dato er ca
halvparten av hunndyrene Lim FF mens den andre halvde-
len er jevnt fordelt med Lim O dyr og krysninger etter opp-
rinnelig besetning på gården. 

Heltent på limousin
Som heltente limousinavlere flest, så følges det med på nett-
sider og oksekataloger. Gode resultater blir enda bedre, og
det ansporer igjen til å inseminere og skaffe seg best mulig
blodsmaterial.
Interessen for limousin har også resultert i at Lars Tomas ved
siste årsmøte ble valgt som styremedlem i Norsk Limousin,
der ble han tildelt vervet som kasserer. 

Ved siden av gårdsdriften jobber Lars Tomas på et regn-
skapsbyrå. Dette er en jobb som passer han bra da han alltid
har hatt sansen for tall og økonomi. Noe av det mest positi-
ve med å ha en jobb ved siden av er det sosiale; her treffer
han også mange andre bønder da de fleste av hans kunder
er nettopp kollegaer i nærmiljøet. Her blir det utvekslet

mange erfaringer, og det beste blir selvsagt tatt med i egen
drift. Folk som er god til å regne, og som driver med
Limousin, kommer ofte til samme konklusjon som Lars
Tomas. Her må bygges nytt og større.

Nytt og moderne
Planer ble lagt for et nytt og moderne fjøs, der eieren selv
tegnet praktiske planløsninger. Det var viktig å tenke nytt i
forhold til det han hadde fra før, samtidig som man kunne ta
med seg elementer av det som faktisk fungerte godt tidli-
gere. På bakgrunn av erfaringer som var gjort de siste syv
årene han drev i det gamle og tungvinte 50-tallasfjøset, ble
nye tegninger utarbeidet.

Gården består egentlig av to gårder som har blitt drevet
sammen i flere generasjoner. I forbindelse med bygging av
nytt fjøs ble det besluttet å flytte drifta fra gården der han
selv var oppvokst, til gården hvor han selv bor nå i dag. Og i
den forbindelse ble også gårdsnavnet endret fra Bjønndal
Limousin til Sletten Limousin. En av hans lillesøstre ble enga-
sjert i å utarbeide ny logo.
Søknad ble sendt Innovasjon Norge, den ble kjapt returnert
innvilget. Med respekt for tung gjeldsbyrde så ble det en
beslutning som krevde nøye gjennomtenking før bygging
ble igangsatt. Limousinen ble den avgjørende faktor, og i
2011 ble det satt opp nytt fjøs på gården. Fjøset har kapasitet
til rundt 100 dyr med stort og smått.  

Økologisk drift
Driften på gården var lagt om til økologisk før Lars Tomas
overtok, og dette har han videreført. Han får utført leieslakt
og selger limousinkjøtt direkte til både private forbrukere og
til restaurantnæringen. Når kjøttet selges direkte fra Sletten
Limousin får forbrukeren topp kvalitetskjøtt fra rasen
Limousin som er produsert i nærmiljøet og attpåtil er dette
økologisk. En av hovedfaktorene til at han begynte med
dette er at slakteriene ikke greier å få kjøttet ut til forbruker-
ne som økologisk kjøtt.

Når Lars Tomas ikke er i fjøset, på traktoren, eller regnskaps-
byrået, så spiller han fotball, løper, spiller bandy eller går på
fiske eller fjellturer sammen med bikkja Ailo, og det er ting
som tyder på at Ailo vil få større konkurranse om Lars Tomas
sin oppmerksomhet fremover. Vi får nemlig SE mer fra Lars
Tomas da han er en av bøndene i årets sesong av «Jakten på
kjærligheten» på TV2!
Lykke til med jakten på  det gode mordyret ;)
Flere bilder og mer info finner du på hjemmesiden hans:
www.slettenlimousin.com

Av O.J. Tilrem

Sletten Limousin selger
egenprodusert kjøtt
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Grovfôrmangel?

urfôr er den viktigste kilden til fiber. Men dersom innholdet av
fiber er lavt eller tilgangen på surfôr er  begrenset, er Fiskå
FiberMix den beste og mest  økonomiske løsningen for storfe,
sau og geit.

Fiskå Fibermix:

• Drøyer surfôret i sterk grad

• Supplerer vomma med fiber slik at fiberfattig surfôr kan utnyttes bedre

• Består av havre, hvetekli, erterskall, roesnitter og rapsmel

• Proteininnholdet er justert til minimum 97 g AAT og nøytral til svakt      
positiv PBV. Energi: 88-89 FEm pr 100 kg.

• Full dose mineraler og vitaminer tilpasset drøvtyggere
moderat kopperinnhold tilpasset sau

• Er tilsatt melasse og CRINA for bedre smak og fordøyelse

• I besetninger med slakteokser og grovfôrmangel er FiberMix aktuelt 
som eneste kraftfor opp til 6-7 kilo pr dag. 

• For sau og geit: 0.5 kg Fiskå Fibermix pr dag erstatter 1 kg surfôr av      
middels kvalitet gjennom hele innefôringen.  

Godt gjort er bedre enn godt sagt

S
Bruk Fiskå Fibermix!

Fiskå Mølle. Tlf. 51 74 33 00
Etne Bygdemølle  Tlf. 53 77 13 77
Fiskå Mølle Trøndelag AS Tlf. 73 85 90 60
Flisa Mølle og Kornsilo  Tlf. 62 94 54 44 w
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Lars Tomas kan presentere en moderne og ryddig gård for
seerne av årets sesong av «Jakten på kjærligheten» på TV2!

Kjøttet fra disse flotte dyrene blir solgt 
direkte til både private forbrukere 

og til restaurantnæringen.
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Bedømmelsen av klauvene på et dyr
er nokså nytt. Dette startet i fjor på
Staur, og er nå tatt inn i ungdyrkå-
ringa til Nortura.
Bedømmelsen på klauvene er delt
inn i tre egenskaper og teller selvsagt
inn under bein i totalbedømmelsen.

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

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

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

En korrekt klauv sett ovenfra. God klauvsprik og klau-
ven følger underlaget hele veien.

Tåvid foran. Spissen på klauven begynner å bli lang.
Liten slitasje og tuppen vipper opp. Behov for skjæring.

Bedømmelse av 
klauver i lineær kåring
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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

Klauvform:
Optimum for rasen er 5.
Er en bedømmelse på for-
men til framklauvene på
dyret. 1 er sprikende klauver,
det vil si mye luft mellom
innerklauv og ytterklauv. 9 er
en tett klauv uten luft
mellom innerklauv og ytter-
klauv, samtidig som de to
klauvdelene går over hver-
andre, altså en sakseklauv.
Det beste er at framklauven
har litt sprik og en god og
jevn form på klauvdelene.
Med så mange deler som
vurderes på  beina til et dyr,
skal det kunne være enkelt
og beskrivende hva som er
avvikende på det dyret du
står og ser på. Særlig hvis du
har full oversikt over hva
som er optimum for rasen!

Uansett bedømmelse av bein og spesielt klauver må av og
til disse sees etter og vedlikeholdes. Særlig på dyr som går
på løst underlag. Klauvspikking kan være nødvendig en
gang i blant.
Jeg vil også hevde at i en besetning som bruker avlsokse er
det helt essensielt at bein og klauver er helt på topp for
dette dyret. Sørg alltid for å kjøp en avlsokse med gode bein.
I tillegg skal en avlsokse som skal fungere optimalt spikkes

en gang i året. Dette bør gjøres omtrent to måneder før
bedekningssesongen begynner. 

Dårlig klauvhelse er faktisk hovedårsaken til flere opplever
halthet på avlsoksen og dermed dårlig bedekningsresulta-
ter.

AV KRISTIAN HEGGELUND

RÅDGIVER STORFE NORTURA

Korrekt klauv. Knapt behov for beskjæring av denne.
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AV JAN OTTO VEISETH

Tenk – å kjøpe si første renra-
set limousinku, inseminere
henne og avkommet går til
topps i årets limousinklasse
under kåringen på Staur. Det
må sies å være en pangstart
på karrieren som limousin-
avler. 

Vi snakker om Zakarias Sortedal fra
Bamble og hans okse Hurman – årets

testvinner som nå er i gang med tes-
ting. De genene er det ønskelig å føre
videre. Lykkelig ny eier er Odd
Wandsvik som må vente til ut på høs-
ten før han kan ta i bruk oksen i egen
besetning.

Gården Sortedal ligger i Bamble kom-
mune nederst i Telemark. Gården er på
36 da, og med leid jord har Zakarias
Sortedal om lag 200 da til rådighet.
Inntil for tre år siden drev Zakarias
med fôrproduksjon og -salg. Så ville
han prøve noe nytt, og anskaffet seg
en del krysninger av ammeku. Kalvene

ble solgt. Så kjøpte han en renraset
limousinku av Nina Nærum, Skien.
Kuas far er Valter av Schjøll.
Inseminerte henne med semin fra
Bjarne av Schjøll. Dermed er bakgrun-
nen til testvinneren vel dokumentert.

Sortedal har pr i dag 12 mordyr – de
fleste av ulike blandingsraser. Han har
planer om å øke antallet til 15 mordyr
med full framfôring. På spørsmål om
han akter å melde på ny testkandidat i
år, er svaret at årets avkom er kvigekalv
som kan settes på til å øke besetning-
en.

Besetningens første F-kalv 
til topps i kåringen på Staur

Eier Zakarias Sortedal (tv på bildet) mottar det synlige tegnet på at hans testokse, Hurman av Sortedal, ble testvinner blant limousi-
noksene på Staur lørdag. Utdeler Erlend Røhnebæk syntes at det var ekstra hyggelig å tildele heder til en ny avler av testokser i
limousinklassen.
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Ikke tidligere i historien kunne Norsk
Limousin by på et bredere og solidere
utvalg av avlsokser. - Nå var det virkelig en
god mulighet for å få tak i en god okse som
er godt testet på forskjellige egenskaper,
som er viktige når det gjelder planlegging
av videre avl! Det var et godt utvalg av
både F okser og okser som er kollet.

Ikke alle ble tatt ut til semin, så en del benyttet
muligheten til å kjøpe en okse og ta med heim
umiddelbart. Testvinneren oppnådde kr. 60.000
under auksjonen som bød på mer nøkternt pris-
leie i år enn i fjor. Totalt ble det solgt 14 okser for
tilsammen kr 654.000.

Odd Arne Wandsvik mottok vase og blomster fra Vegard Urset for å ha vært aktiv avlsbesetning i fem år. Gården
til Wandsvik Limousin ligger på Ytterøy i Nord-Trøndelag

Auksjonen på Staur med
tidenes beste okser 
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Hurman av Sortedalen 

Årets testvinner Hurman av
Sortedalen med et rangtall på 111, er
en hel norsk kombinasjon etter de 2
veldokumenterte seminoksen Bjarne
av Schjøll og Valter av Schjøll. Hurman
er første kalv på test fra besetningen
til Zakarias Sortedal, og går rett til
topps, med testens høyeste tilvekst på
sterke 1878 gram om dagen, testens
soleklare best fortynnings tall på 2,72,
og testen nest høyeste skår på bein
med 88 er dette en okse det virkelig
bør bli kamp om. Hurman innehar en
meget imponerende indeksrekke, og
ser ut til å kunne være en lettkalver og
er tatt ut til semin med tanke på blant
andet dette. Når da Valter av Schjøll er
morfar, med sinne meget sterke tall for
kalvingsevne på døtrene på 117, og
sterke 111 på melk er Hurman en
meget spennende okse. 

Salgspris: Kr 60.000 Kjøper: Odd
Wandsvik 

Hilmar av Hvam

Hilmar P av Hvam er årets best ranger-
te kollet okse. Hilmar er sønn av den
Tyske kollet oksen Mateo, som bidrar
med 4 sønner på test i år. Morfar er
den Tyske kollet oksen Ido som er
morfar til 3 kollet okser på test i år.
Hilmar er en relativt stor lang okse, og
kommer ut med en imponerende slutt
vekt i testen på 671. Det vil da si at
Hilmar hadde slaktet seg til nesten 400
kg slaktet ved 1 års alder! Hilmar har
en kjempe bra kjøttsatt frampart og

rygg, og kommer ut med en ryggmus-
kel på 8,46 og en tilvekst på 1762
gram dagen. Med 8 i helhet fra kåring-
en, innehar Hilmar også et eksteriør i
topp klassen. Hilmar har testens stør-
ste grovfor opptak på 5,89, og er
oksen for den som ønsker seg det
ypperste av kollet genetikk, kombinert
med rå sterke produksjons egenska-
per.

Salgspris: Kr 50.000. Kjøpere: Reidar
Aamodt/Arild Refsland

Harald Rex ET av Hovde

Harald Rex ET av Hovde er årets semi-
nokse tatt ut i gruppen for gode mor-
egenskaper. Harald er 1 av 3 embroy
brødre etter den hell Franske kombi-
nasjonen Safara som far og Concorde
som morfar. Alle 3 embroyene gjorde
det veldig bra på Staur, og kommer
alle ut med et rangtall over 108.

Haralds mor Saline er en av Frankrikes
best produserende kyr, og har avlsver-
dier som har ført til, at hun i flere år,
har ligget på topp lista over de beste
kyrne av Limousin i Frankrike. Faren
Safara har nesten 3000 avkom bak seg
i Frankrike, og har fått sterke 109 i
samlet morindeks, og 107 på muskel.
Alle 3 embryoene er såpass store av
typer, at ingen av dem anbefales brukt
på kviger. Harald har fått en ryggmus-
kel på 8,79 og med testens høyeste
kåring på eksteriør, med imponerende
91 i kåring på kropp og sterke 86 på
bein, er dette en ganske ubeslektet
kombinasjon med det vi har i Norge,
som skal produsere gode mordyr, og
gode slakt.

Salgspris: Kr 52.000 Kjøper: Sigurd Ribe

Hilberg av Hvam.
Hilberg P ET av Hvam er årets andre
seminokse fra Hvam videregående
skole. Med Gubben av Hvam som gikk
til semin i fjor har, Hvam fått inn 3
seminokser på 3 forsøk! Med et slikt
resultat bør det virkelig rekrutteres

mye dyktige ammekubønder fra Hvam
i framtiden. Hilberg er et kollet embryo
avkom, med Dansk mor, og Svenske
Tellius av Margretheholm som far.
Tellius er ferdig gransket i Sverige, og
kommer ut med meget sterke 119 i
indeks på melk i døtrene, 118 på slak-
teklasse og 98 i fødsel indeks. Hilberg
selv kommer ut med sterke 8,95 i
ryggmuskel, og 86 i kåringen for bein.
Hilberg er ubeslektet med det vi har i
Norge, og innehar meget sterke tall på
det meste. Dette er en okse det stilles
stor forventninger til.

Salgspris: Kr 55.000 Kjøper: Hans Olav
Holann

Hulken av Dovre

Hulken av Dovre er reserve for årets
seminokser. Hulken er en hel Norsk
kombinasjon med Bjarne av Schjøll til
far og Agvald av Dovre til morfar.

Hulken er en allround okse, med spesi-
elt gode indekser for fødsel og slakte-
klasse. Hulken er en grei stor okse
med, spesielt bra rygg og svært trygge
bein. Hulken gjør det jevnt over bra på
all ting i testen, med 1776 gram i til-
vekst, og 87 i kåringen på bein.

Salgspris: Kr 48.000 Kjøper: Knut Egil
Stakkestad 

Foto: Astrid Øversveen 
Tekst: Ole H. Okstad, Tyr.

Uttatte seminokser av Limousin
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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!

Bruk av en Limousin okse eller semin på melkekyr er
et utmerket valg for å øke gårdens fortjeneste. Det gir
ingen mening å bruke melkeraser på alle kyr, spesielt
med forbedret semin teknologi, lave priser på kalver,
og at ikke alle kvigekalver blir satt på for å avle fram
flere melkekyr, melder den irske limousinforeningen.
Forskning og tilbakemeldinger fra markedet har
bekreftet at kjøtt fra melkekyr er både ineffektivt og
kostbart å produsere, og vanskelig å markedsføre.
Den åpenbare alternativene er da enten Limousin

eller de tradisjonelle raser. De tradisjonelle raser selv
om bonus prisene er oppnådd vil ikke levere tilstrek-
kelig vekt eller slakteklasse for alder.
Limousin betyr lett kalving, kalvene er lett å fôre

opp og markedsføre.
Bønder som er økonomisk bevisst ser den klare forde-
len av Limousin. Oksekalvene er fôreffektiv og produ-
serer slakt med høy kvalitet og vekt for sin alder og gir
høye priser i sluttmarkedet.

Flere og flere melkeprodusenter bruker 
Limousin å maksimere gården profitt

At limousin er i vinden på den irske øya, 
framgår av fødselsstatistikken i landet.
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AV JAN OTTO VEISETH

25.mars i år ankom åtte drektige
limousinkyr og en avlokse tunet på
gården Skjerve på Stamnan i
Rennebu kommune. De skal i første
omgang tjene som supplement til
produksjonen av sau. Gården har
store og frodige beiter som kan
utnyttes langt bedre. Og så vil det
etter hvert bli opp til den oppvok-
sende generasjon å avgjøre hvilken
produksjon det skal satses videre
på.

Eierne av Skjerve, Kristin Delviken
Skjerve og Magnar Skjerve, er ingen
noviser når det gjelder gårdsdrift
og husdyrhold. Tohundre vinterfôra
sauer er en betydelig og tidkre-
vende produksjon – spesielt om
våren. Det var en øredøvende bre-
king i bakgrunnen da vi ringte
Kristin første gangen i vår.
Lammingen var i full gang. Og det
blir ikke mindre tid å bruke i fjøset
når limousindyra skal kalve før bei-
teslipp.

-At vi starter opp med limousin kan
sies å være sammenfall av ulike
ting. Kristin var på et kjøttfemøte
som Landbruksavdelingen i
Rennebu kommune arrangerte, her
var det bl.a innlegg av Tore Nilsen
fra  LUN. Han fortalte positive ting
om limousin, og vi fikk lyst til å
prøve. Så fikk vi tilbud om å leie et
fjøs som ligger om lag en halvan-
nen kilometer fra gården vår. Da var
det en del brikker som falt på plass
slik at vi kunne ta en bestemmelse,
forteller Kristin til LimousinNytt.

-Så i mars kjøpte vi åtte ammekyr
og en ungokse fra Bjørn Åsen,
Tynset. Det var rolige og lett hånd-
terlige dyr som fort slo seg til ro hos
oss. Vi venter fire kviger fra sambyg-

dingen Trond Jære når beitese-
songen starter. Det betyr at vi star-
ter med en renraset besetning, og
vi har som målsetting å øke til
mellom 15 og 20 mordyr med full
framfôring av kalvene.

Fjøset på nabogården er forholds-
vis nyrestaurert med 18 båser og 4
binger. Før de tok over var det ung-
dyr, fordelt på framforingsokser og
kviger, slik at fjøset er utstyrt med
bl.a.fanghekk. Så det skulle være
nok for å komme i gang med en
produksjon av limousin. Eierne bor
på gården i dag.

Gården Skjerve er slektsgården til
Magnar. Fra 1986 leide de bruket for
så å ta over som eiere fra 1992. De
overtok 150 vinterfôra sauer og har
nå økt til 200. Dem har over 2 leven-
defødt i snitt, så det blir vel  600 sau
og lam, å ta hånd om, på det meste
gjennom året, som betyr at Kristin
og Magnar er vant til dyrestell. 

-Vi har kommet så langt i vår eta-
blering at vi fant det betimelig å
starte med nye ting – gitt de ressur-
sene vi rådde over. Samtidig har vi
de kommende slekter i bakhodet. Vi
fant det fornuftig at vi skulle ta de
investeringene slik at
den som skal ta over
bruket, ikke må starte
med nyinvesteringer
etter overtakelsen. Det
er tyngre. Og så betyr
nåstatus at det kan
veksles mellom vektleg-
ging av de ulike produk-
sjoner, sier en optimis-
tisk Kristin Delviken
Skjerve.

Skjerve Gård
Areal: Eget: 130 da

Leid: 210 da
Produksjon: 300 da gras, 

40 da bygg
Sau, limousin

Innmarksbeite: 70 da
Utmarksbeite: 250 da, 

 inngjerdet
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I mars i år ankom åtte drektige
limousinkyr og en avlsokse
tunet på gården Skjerve i
Stamnan i Rennebu kommune
som eies av Kristin Delviken
Skjerve og Magnar Skjerve. 
Foto: Trond Jære.

-Det var rolige og lett hånd -
terlige dyr som fort slo seg til

ro hos oss, bedyrer Kristin
Delviken Skjerve. 
Foto: Trond Jære.
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Av Jan Otto Veiseth
I LimousinNytt nr 4/12 presenterte vi
Helge Bjugstads planer for nytt amme-
kufjøs på Øvre Alm i Ringsaker. Og vi
gjorde avtale med Helge om å få lov til
å følge framdriften uansett hva utfallet
måtte bli: Skrinlegging eller videre
oppfølging. I LimousinNytt nr 1/13
hadde vi ikke et kløyva ord om prosjek-
tet. Ting tar tid. Det er en nyttig lær-
dom. Det skal blant annet søkes
Innovasjon Norge om finansieringsbi-
stand, og det er ikke gjort over natten å
få de nødvendige avklaringer – det er
tross alt offentlige midler det søkes om
å få en del av.

Nå har eier Helge Bjugstad mottatt til-
sagn om tilskudd og rentestøtte fra
Innovasjon Norge, og da er det bare å
brette opp ermene og be om tilbud fra
ulike leverandører og håndverkere.
Målet er å komme i gang med bygging
i høst. 

I den opprinnelige planen var det pro-
sjektert med å bygge et fjøs med plass
til 90 ammekyr med full framfôring.
Etter blant annet en gjennomgang
med Innovasjon Norge, er arealet redu-
sert til et fjøs med plass til 78 amme-
kuer med plass til kalv. Oppstalling av
kviger og avvente kalver legges til det
fjøset som Helge disponerer på nabo-
gården Dæli. En av grunnene til denne
reduksjonen er at gårdens eget fôr-
grunnlag må økes før besetningen
økes slik som først planlagt. Det nye
fjøset innredes med en fleksibel løs-
ning slik at det kan utvides.
Finansieringen av denne utvidelsen
kan det søkes om nye midler til fra
Innovasjon Norge om fem år.

Bjugstad er allerede i gang med å
rydde mer mark. Eget areal for grovfôr-
produksjon er 631 da og skal utvides til
720 da. Eget beiteareal er i dag på 305
da og skal utvides til 510 da. 

Planløsning
Nytt løsningsforslag er på frittstående
nybygg med 2 liggebåsrekker på hver
side av fôrbrett. 78 liggebåser fordelt
på 4 binger med kalvingsareal på
talle/djupstrø.
Uten fôrsentral, men fôrbrett har
bredde nok for eventuelt mekanisering
på et senere tidspunkt. 

Djupstrøavdeling: Til bruk under kal-
ving i hovedsak. Vil bli brukt under
avvenning og eventuelt som buffer
hvis behov. Det vil være muligheter å
lage til egen binge til avlsokse, samt
sjukebinger ved behov. 
Djupstrøbingen kan deles opp i mindre
binger med lett grinder og har stor
fleksibilitet. 

Gjødseltrekk under spalt med kulvert
til utvendig gjødselkum. 

Utlasting: Dyr drives på gjødselgang til
utlastingsbinge over kulvert. Utvendig
avlastingsrampe. 

Inngang med sluse, møterom, gardero-
be, tekniskrom og kontor som lite
påbygg på 40m2 

Alle liggebåsene har en bredde på
1,2m. Planløsningen er fleksibel med
tanke på driftsopplegg, og der vil være
mulig å utvide etter hvert med påbygg. 

Bygg: betongelementer med takstoler
av tre. 

Kostnadsoverslag: 
Kostnadsoverslaget er på ca. 5 100 000
kr. Bygger på normtall samlet over tid. 
Har valgt å bruke standard kalkyle med
korrigeringsfaktor på 20 % da et isolert
bygg er estimert til å være 20 % dyrere
en et uisolert bygg. 

Kostnadsoverslaget er kun en grov vur-
dering av antatt pris. En må innhente
tilbud for mer nøyaktig prisvurdering.
Kostnadsoverslaget og driftsplanen
kan og bør justeres fortløpende når
innhenting av tilbud er i gang. 

Gjødsellager 
Det er beregnet ut ifra at 2/3 deler av
dyrene kalver om våren, og 1/3 deler
kalver om høsten. Minste tillatte lag-
ringsvolum er i følge forskriftene 8
mnd. men det anbefales i dag å legge
seg på 10-12 mnd. Lang beiteperiode
kan påvirke behovet for lagringsplass.
Det bør være muligheter for å tilføre
vann ved behov i kulvert. Utvendig
gjødselkum.

Finansieringsplan bygg
Kostnadsoverslag kr. 5.100.000
Eget arbeid kr.    880.000
Tilskudd kr.    700.000
Egne midler kr. 1.000.000
Lån kr. 2.520.000
Sum kr. 5.100.000

Bjugstad uttrykker at han er fornøyd
med at han har fått tilsagn på en halv
million i tilskudd fra Innovasjon Norge.
Det er hard konkurranse om midlene.
Likedan at han har fått tilsagn på ren-
testøtte for lån inntil 2 mill. kroner.

Reviderte planer for nytt
Ammekufjøspå ØvreAlm

Planskisse.
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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 650 ,-

Bare jakke kr 400,-
Bare bukse kr 250,-

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,-
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Søstuen Limmousin
Liten besetning med god og variert genetikk, holder til i

Hurdal lengst nord i Akershus.
Les mer på www.sostuen-limousin.com

Kontakt: Gunhild Sæteråsen 
Tlf:90594458 

Mail: saeteraasen@yahoo.dk

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

E-post: gusstein@online.no

FREDLY GÅRD
Salg av livdyr
Tor Kristoffersen
Krokemov. 148,
3223 Sandefjord
Mob.: 90661848

E-post: tor.kris@tele2.no

UVDAL LIMOUSIN
www.uvdal-limousin.com

Tore Nilsen
3632 Uvdal

MOB: 48264450

Velo Limousin
Salg av livdyr

Anders Myhre Velo
3520 Jevnaker
Mob: 99723240

E-post: 
velo-limousin@hotmail.com

Heiå Limousin
Salg av livdyr

Sven Magne Skadsem
Kvernelandsv. 94, 4323 Sandnes

Mob: 91135558
E-post: svenmagne@live.no

www.heialimousin.blogspot.com

Veiseteigen Limousin
Salg av livdyr
Magne Knapstad

Tymbrålen 20, 5700 Voss
Mob: 91587075

E-post: magkna@hfk.no

Rendum Limousin
Livdyrsalg av 

hunn- og hanndyr
Johan Holan

Rendum, 7620 Skogn
Mob.: 92646776

E-post: jholan@c2i.net

– EN BEDRIFT                               I KONSERNET

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

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

Vi er med på limousinlaget! Er du?
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 33 69 61
sor@fjossystemer.no

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

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

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

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

Vil du ha fjøset fullt av lykkelige kyr?

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

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

w
w

w
.dialecta.no

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

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

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

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

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

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



Returadresse:
TYR
Postboks 4211 Bedriftssenteret
2307 HAMAR
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