
LimousinNyttLimousin
Norsk Limousin nr. 2 - 2014

Jordbruksoppgjøret:

Mest til de største
SIDE 2

Coop fokuserer
på limousinkjøtt

SIDE 4

Få mer ut av
ku-slaktene
SIDE 20

Isle ET av Øiestad opp nådde
toppris uansett rase under
vårens auksjon på Staur. Og
familien fort setter i den
positive og optimistiske fly-
ten: Nytt fjøs bygges. Da har
de blant annet lagt vekt på
å sikre lett adgang til alle
dyra slik at de kan preges. At
nærkontakt monner, viser
dette bildet. Mens mor Elin
klødde kviga Herly kjelent
på nakken kunne Emilie (3),
Elise (9) og far Halvor klatre
opp på ryggen hennes.
Herly står øverst på ønskelis-
ta for bursdagsgaver til
Elises venninner.

Side 6

Topp-prisfamilien
Øiestad



Avtalepartene ønsker å legge til rette for et

miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet

landbruk med både store og små bruk i

hele landet. Det er et mål at norsk land-

brukspolitikk skal stimulere til økt matpro-

duksjon med intensjon om økt selvforsy-

ning, blant annet av hensyn til norske for-

brukere og av beredskapshensyn.

Dette er innledningen til den inngåtte

samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre,

Høyre og FrP.

Vi skal her se på konsekvensene for

ammeku produksjonen.

Den inngåtte jordbruksavtalen vil slå for-

skjellig ut i forhold til størrelsen på pro-

duksjonen. Jeg har valgt å belyse dette

med to eksempler med to forskjellige

størrelser på produksjonen. Den ene har

25 ammekyr, den andre har 50 ammekyr.

Ammekubruket med 25 kyr har følgende

forutsetninger: 25 ammekyr, 40

storfe/ungdyr, 250 dekar grasareal. Har

50 stk storfe på innmarksbeite. Leverer

7.500 kg storfekjøtt (300 kg pr ku), drifts-

kostnader kr 400.000,- (grunnlag for kost-

nadsvekst), rentebærende gjeld i jord-

bruksdrifta kr 1.000.000,- (grunnlag for

renteendringer). Statens grunnlag for for-

ventet prisvekst på storfekjøtt 2 %, for-

ventet kostnadsvekst 2,1 % og forventet

renteendring - 0,1 % er lagt til grunn.

Ammekubruket med 50 kyr har følgende

forutsetninger: 50 ammekyr, 80

storfe/ungdyr, 500 dekar grasareal. Har

100 stk storfe på innmarksbeite. Leverer

15.000 kg storfekjøtt (300 kg pr ku),

driftskostnader kr 800.000,- (grunnlag for

kostnadsvekst), rentebærende gjeld i

jordbruksdrifta kr 2.000.000,- (grunnlag

for renteendringer). Statens grunnlag for

forventet prisvekst på storfekjøtt 2 %, for-

ventet kostnadsvekst 2,1 % og forventet

renteendring - 0,1 % er lagt til grunn.

Tabellen nedenfor inneholder endringer

som følge av årets jordbruksavtale, spesi-

fisert på de enkelte poster.

www.norsk-limousin.com
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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 
larsh@c2i.net

Styremedlem:
Sigurd Ribe
Indregarden 5
4440 Tonstad
E-post: sigribe@online.no

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

Varamedlem:
Tor-Erik Ertzaas, Levanger
Mob: 90671022
E-post: tor.erik.ertzaas@ntebb.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 

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

Gjeste-kommentaren:
Jordbruksavtalen 2014:  

Virkning for Amme

Avtale post                                         Ammekubruk                          Ammekubruk 
i jordbruksavtalen                                med 25 kyr                                 med 50 kyr
Husdyrtilskudd                                                  -2.500                                         42.750
Driftstilskudd                                                           625                                            1.000
Arealtilskudd                                                      -3.500                                            5.250
Beitetilskudd innmark                                        -350                                              -700
Avløserrefusjon ferie/fritid                                  915                                            1.500
Bunnfradrag                                                        -3.000                                          -3.000
Forventet prisvekst storfekjøtt                       7.232                                         14.463
Forventet kostnadsvekst                                -8.400                                        -16.800
Forventet endring rentekostnad                    1000                                             2000
Sum                                                                       -7.978                                         46.463



Andre forhold som kan nevnes er inn-

føringen av produksjonskrav for

ammeku. For å gi grunnlag for utmå-

ling av tilskudd settes det som krav at

ammekua må ha kalvet i løpet av de

siste 15 mnd. Nærmere retningslinjer

vil komme sier departementet. 

Andre momenter staten har inne i sine

beregninger er forutsetningene og

sammenhengen mellom effektivise-

ring og produktivitetsvekst. Sagt på en

annen måte, det forutsettes at bonden

produserer mere og jobber mindre.

Beregningene vedrørende effektivise-

ring og produktivitetsvekst er ikke inn-

lagt i tabellen.

Virkningen av jordbruksfradraget i

skattesystemet er ikke innlagt i tabel-

len.

Vi har i Norge ca. 60.000 ammekyr som

gir tellende husdyrtilskudd i gruppen

1-25 kyr.   Vi har ca. 9.000 ammekyr i

gruppen 25 og 50. Vi har ca. 2.000

ammekyr i gruppen over 50 kyr. Til

sammen ca. 71.000 ammekyr.

Tabellen viser de konkrete utsla-

gene på to ammekubruk. Bruket

med 25 ammekyr pluss ungdyr, går

ned kr 7.978 i resultat. Bruket med

50 ammekyr pluss ungdyr, får en

inntektsøkning på kr 46.463,-.

Jordbruksavtalen viser med all tyde-

lighet at inntektsøkningen er lagt til

de større ammekubrukene.
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Medlemsblad
Utgiver: Norsk Limousin
Ansvarlig redaktør:
Jan Otto Veiseth
janoco@online.no

Opplag: 500
Utgivelser: 4 nr pr år
Abonnement: Kr. 400 pr. år
Annonseansvarlig:
Gunnhild Sæteråsen
saeteraasen@yahoo.dk

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

Annonseformater:
1/1 190x270
1/2 stående 90x270
1/2 liggende 185x125
1/4 liggende 185x65

Annonser 
LimousinNytt

Bjørn Aasen

   

 ekua

Bruken av Limousinsemin
fortsetter å øke i år også 
Ny seminstatistikk fra 17. juni, 2014, viser at seminbruken for limousin
fortsetter å øke. Limousin hadde en sterk vekst de tre første månedene,
men en nedgang i april gjør at rasen nå har en økning på 6 % akkumulert.

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

                                              2013          2014         Endring prosent

   Aberdeen Angus               970             942                               -3
   Hereford                        1251           1263                                1
   Charolais                        3024           2960                               -2
   Limousin                        2363           2493                                6
   Simmental                       798             894                              12
   Tiroler Grauvieh               155             121                             -22
   Highland Cattle                    8               10                              25
   Dexter                               26               15                             -42
   Galloway                            14               26                              86
   Blonde d'Aquitaine              40               21                             -48
   TOTALT                        8649           8747                                 1

   Melkesimmental              1353           1288                                3



4

Damsgaard har lang erfaring fra
ferskvaredisker. Og det er litt av en
kuriositet at han var med limousin-
legenden Tore Stubberud da han
først på 1990-tallet tok inn sine før-
ste limousiner fra Frankrike.

En av de som aktivt bidrar til at
Coop OBS Alnabru får tilgang til
dette gode kjøttet, er Skjeggerøds
Gry Kaknes Damslora. Tre dager i
uka besøker hun Coop OBS Alnabru
for å fylle opp i tomme disker. Gry
har også lang erfaring med salg av
limousinkjøtt – nesten helt siden
Limousin Unik og Skjeggerød har
solgt og markedsført kjøttet.

Gry er godt fornøyd med at
Skjeggerød og Coop har utviklet et
eget varemerke for limousin okse-
kjøtt med et oksesymbol, og med
klar beskjed om at dette kjøttet
kommer fra limousin. I tillegg til bif-
fene og filetene er det utviklet en
egen burger som selges som en
limousin merkevare.

Damsgaard opplyser at produkter
av limousin okse får de tilstrekkelig
av i og med at de handler både fra
Skjeggerød og Nortura. Limousin
kalvekjøtt er konstant mangelvare.
-For Fatland er det Limousin Kalv
som har vært den viktigste kvalite-
ten å markedsføre, og her har vi fått
et jevnt og godt salg, i butikk

gjennom COOP «Smak forskjellen»
serien. Denne selges det også bra
med til restaurant, opplyser kon-
sernsjef Terje Wester i Fatland, og
legger til at han er godt fornøyd
med det som er oppnådd gjennom
grillserien.

Coop W Grillspidd Limousinbiff var
en av sølvmedaljørene under kate-
gorien Grillsnacks i årets NM i grill-
produkter – hvor for øvrig Fatland
Skjeggerød gjorde storeslem.

Fokus på EMV
-Coop har fokus på å utvikle egne
produkter. Det har vi også gjort på
limousin oksekjøtt foran grillse-
songen, opplyser ansvarlig for
Coops egne merkevarer (EMV),
Hege Berg-Knutsen, til Limousin -
Nytt. Hun legger til at årets NM inn-
befattet kun bearbeidet vare som
for eksempel marinerte og krydret
produkter. Mesteparten av limou-
sinserien blir solgt som ubearbeide-
de produkter.

Berg-Knutsen opplyser videre at
det er begrenset tilgang på både
limousin kalv og okse i forhold til
salgspotensialet. Coop foretrekker
norske råvarer, men foran grillse-
songen måtte de ty til supplerings-
import av limousin oksekjøtt i nært
samarbeid med Fatland.

-Vi har et nært samarbeid med
Fatland om å utvikle et bredere og
gjerne helårssortiment på limou-
sinkjøtt. En ny okse hamburger ble
tatt inn i grillsortimentet. Det selges
kjøttdeigkjøtt av kalven. Men det
blir nok en del igjen av skrottene
som vi ikke finner plass for i hyllene,
framholder EMV-sjefen.

Grillserien som sådan selges i hele
Coop (alle butikker). Men limousin-
serien i grill selges i Coop Extra,
Coop Mega og Coop Obs! – samt at
burgeren finnes i utvalgte Coop
Marked og Coop Prix butikker.

Okse ut grillsesongen
Avtalen om salg av limousin okse
går ut grillsesongen. – Vi vurderer
nå hvilke produkter som skal
videreføres etter at grillsesongen er
ferdig. Ett av kriteriene er hvilken til-
gang på limousinkjøtt vi kan regne
med framover. Men når vi utviklet
vårt eget varemerke for limousin
okse, tok vi høyde for at det kunne
gjelde generelt, sier Hege Berg-
Knutsen. 

Ut fra dette: Limousinavlere – øk
produksjonen!

Av Jan Otto Veiseth

Coop OBS Alnabru 

Satser hardt på  limousin-
kjøtt som trekkplaster
Coop OBS Alnabru, Oslo, framstår i ny drakt – og delvis med nye koster til å få fornyet fart
på virksomheten. Og sentralt i ferskvaredisken ligger innbydende pakker av limousin -
kjøtt. – Vi håper at limousinkjøttet skal gi oss konkurransekraft i markedet: Når forbruker-
ne skal ha noe godt på grillen, skal de komme til oss. Det opplyser den ferske daglig -
varesjefen, Brian Damsgaard, til LimousinNytt.
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Dagligvaresjef Brian Damsgaard og slagskonsulent Gry Kaknes Damslora sørger for at Coops grillserie får plass på
øverste hylle hos Coop OBS Alnabru i Oslo.
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Isle ET av Øiestad oppnådde
toppris   uansett rase under
vårens auksjon på Staur –
og den nest beste prisen i
limousin ens historie for tes-
tokser. Selv om Halvor
Øiestad er eier av beset-
ningen, vil han gjerne dele
æren for oppnåelsen av det
høye besetningsnivået med
resten av familien.

I og med at vi begge foreldre har
jobb utenom gården, blir driften av
gården et fellestiltak for hele famili-
en: ektefeller, barn og besteforeldre,
opplyser Halvor. Datteren Elise var i

år som i fjor med på auksjonen og
kunne juble sammen med faren.

Det er andre året som familien
Øiestad er representert med en
testkandidat på Staur. I fjor gikk
Hermes ET av Øiestad, hel bror til
seminoksen Rex ET av Hovde, under
hammeren, og oppnådde et topp-
bud 40.000 kroner. Det hører med
til historien at det var en svært nøk-
tern budgivning under fjorårets
auksjon, for Hermes hadde 108 i
rangtall slik at den også er en god
okse.

En kan knappest hevde at Halvor
og familien er durkdrevne limous-
inavlere. Det er bare fire år siden det
ble startet opp med limousin på

Øiestad. Far til Halvor, Ole, har tidli-
gere vært melkeprodusent og etter
det drevet med kvigeoppdrett. Da
Halvor tok over, bestemte han seg
for å satse på limousin, og la inn
sine første embryoner på NRF mor-
dyr og krysningsfe.

Solid bakgrunn
Men det kan trygt hevdes at de har
solid bakgrunn fra landbruket.
Halvor og kona Elin gikk sammen
på landbruksskolen. Etter land-
bruksskolen valgte Halvor å utdan-
ne seg til veterinær, mens Elin valg-
te å utdanne seg til jordmor – og
det er deres virke utenfor gården i
dag. Så da er det nærliggende for
leserne å konkludere med at de er
godt forspent til å takle både syk-

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.

Topp-pris til familiebruket Øiestad

-Bygger nytt amm
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dom og kalvinger i flokken. Elin er
for øvrig oppvokst ikke langt fra
den gården hun deler ansvaret for
drifta av i dag

Det som ligger klart i kortene er at
Elin og Halvor nok har både «arvet»
og tilegnet seg kunnskaper på å
drive med husdyr, - og trolig egen-
skapen om at skal det satses, så skal
det gjøres fullt og helt. For begge
synes å være opptatt av å sikre seg
bare det beste av det beste som
rasen har å by på. Halvor forteller at
han ikke har gårdsokse. Det brukes
semin på de mordyrene som ikke
blir brukt som embryomødre. Han
bruker semin fra f-okser på f-kyrene
og fra kollet på de som ikke er f-kyr.
I dag har han til sammen om lag 45
dyr i sin besetning, og han har i år
meldt på to kandidater til Staur.

Halvor foretar selv inseminering av
kuene. Han synkroniserer også
brunsten på de kuene som det skal
legges inn embryo på, mens han
leier inn spesialist for selve innleget.

I tillegg til å oppnå gode resultater
på sine okser, kan følgende anekdo-
te underbygge familiens arbeid
med godt stell: Embryokviga Herly
er blitt et kjæledyr for både voksne
og barn. Navnet har den fått etter
stedsnavn i Frankrike. Kviga kan
ungene klatre opp og ned fra nær-
mest som de vil - og den mest
ønskede bursdagsgaven til Elises
venninner, er: Herly!

Bygger nytt
På Øiestad er paret i ferd med å rive
det gamle melkefjøset for å bygge
et nytt som er tilpasset ammekua.
Det nye fjøset på 770 kvm skal
romme 30 – 35 mordyr, kalvings-
binger og framfôring.

   

  ekufjøs

Elise har gledet seg i lang tid til auksjonen, forteller far Halvor Øiestad. Og
ventetiden ble kronet med toppris.

Stor spenning under budgivinga! Halvor Øiestad foreviger begivenheten
mens Elise noterer ivrig.
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-Vårt mål er å drive aktivt med avl
og avlsarbeid. Planen er å fôre fram
våre egne kalver til kåring, og slakte
ut de som ikke holder mål og selge
de som egner seg som livdyr. Det
har preget våre tanker under plan-
leggingen av det nye fjøset, sier
Halvor Øiestad til bladet
LimousinNytt.

-Vi har lagt vekt på god dyrevelferd
- og dermed prioritert romslige are-
aler i alle binger i fjøset. Viktig for
oss er at kalvene skal ha godt og rik-
tig areal, gode kalvingsbinger og
kalvegjømmer. God liggekomfort er
sikret ved bruk av madrasser i ligge-
båsene. Innredningen har hellende
front for økt komfort og mindre
belastning mot innredningen. Vi
installerer godt med vannposter og
godt med lys og lysstyring.

Helt avgjørende for oss var å få en
planløsning som sikret oss nærhet
til alle dyrene i besetningen. Elin

forteller at hun tar mest nattevakter
og vil dermed ha tilsyn og stelle
dyra når Halvor er på jobb. – Å ha
lett tilgang til alle dyra i fjøset er en
fordel for oss som jobber der.
Dermed blir det enkelt å prege
dyrene – noe vi synes er viktig, slår
Elin fast.
Fjøset består av tre rekker med lig-
gebåser. Det benyttes gjødseltrek-
ker som skyver gjødsla ned i gjød-

selkjelleren i underetasjen. Ved
siden av gjødselkjeller blir det en
redskapsbod.

Øiestad gård er på om lag 220 da.
120 da er eng og resten er beiter av
noe varierende kvalitet. I tillegg
leies jorda på Elins hjemgård et par-
tre kilometer borte. De selger litt
hestefôr. I tillegg til grov- og kraftfôr
brukes en del mask.

To Full French embryokalver. Oksekalven foran er påmeldt til Staur og må for-
late beitene hvis den blir godkjent, mens kviga garantert blir hjemme på gård
en en god stund til.

Planløsning for nybygget til Elin og Halvor Øiestad.



9

Farmann av Dovre har fått vanvittige
gode tall i avkomstgranskningen. 94 i
vekt 0 dager, 124 vekt 200 dager. 121
vekt 365 dager. 117 slaktevekt. 146 for
slakteklasse, og 121 for fett på slakt. Alle
tall med 3 stjerner. Med andre ord: En
ny norsk superokse. Far til den nye
superoksen er Agvald av Dovre, morfar
Luxour. 

94*** 124*** 121*** 117***
146*** 121***

Resultater fra 2011-årgangen
De fire uttatte semin oksene har fått
testet avkommene. 
Resultater:
Gubben av Hvam: 78 i vekt 0 dager
Gino av Kittelsrud: 81 i vekt 0 dager

Gerhard av Gautestad: 110 i vekt 0
dager
Grim av Dovre: 116 i vekt 0 dager
Snitt for limousin er 100
Under er lette kalver
Over er tunge kalver

Ny superokse fra 2010-årgangen

Supre tall for Farmann av Dovre.

Det blir arrangert tur til
Frankrike 19.-24. okt. 2014
Gårdsbesøk og besøk på
teststasjonene for okser og
kviger i regi av Sersia.
Kun 25 plasser så her er det
førstemann til mølla prin -

sippet.
Påmelding til:
Tore: 48264450 -
tore@limousinunik.no
Hans Olav: 41925088 -
 hansohol@hotmail.com

Frankriketur i oktober
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Eierne testoksene på Staur hadde god
grunn til å skinne om kapp med den
varmede vårsola som preget været
under auksjonsdagen den 26. april.
Budene satt løst, og endte på rekord-
høyt nivå både for den dyreste oksen
og for snittprisen. Men så var det da
også den beste limousinårgangen
noen sinne. Og begge deler måtte føre
til at medlemmene av Avlsutvalget
kunne koste på seg et smil i megawatt
dimensjon. Gratulerer til både selgerne,
kjøperne og Avlsutvalget for innsatsen
med å bringe limousinrasen til nye høy-
der!
Isle ET av Øiestad oppnådde med sine
108.000 kroner den høyeste prisen
uansett rase – 23.000 kroner høyere
enn den beste fra de andre rasene.
Testvinneren, Intègre av Hvam, opp-

nådde en salgspris på 105.000 kroner,
og havnet dermed 20.000 kroner over
de høyeste fra de andre rasene. Godt
nivå. Snittet for alle oksene i årets salg
var på 69.813 kroner; noe som innbar at
limousin toppet snittet med klar mar-
gin i rankingen av alle rasene. Sum
salgspris ble 1.117.000 kroner.
I fjor oppnådde testvinneren, Hurmann
av Sortedal kr. 60.000. Totalt ble det
solgt 14 okser for tilsammen kr
654.000. Fire testokser er tatt ut til
semin.  Se egen sak. 

SALGSOKSER:
31180 697 Important P 
Eier: Steinvik, Gustav 
Salgspris: kr. 80.000. Kjøper: Kathrine
og Thorleif Sunde

31178 841 Ibis av Flatmo 
Eiere: Sandnes, Aud og Martin 
Salgspris: kr. 67.000. Kjøper: Svein Erik
Westvang
31177 840 Idole av Flatmo 
Eiere: Sandnes, Aud og Martin 
Salgspris: Kr 50.000.  Kjøper: Aslaug
Merket.
31181 442 Idar av Udlaland 
Eier: Engelsvoll, Roy
Salgspris: Kr 55.000. Kjøper: Kathrine
og Thorleif Sunde.
31167 1454 Isostar av Hovde 
Eier: Hovde Kristian 
Salgspris: Kr 68.000. Kjøper: Kolbjørn
Kittelsrud og Tor Gaarder.
31170 1309 Inter av Viersdalen 
Eier: Hartveit, Leif 
Salgspris: Kr 37.000. Kjøper: Leif Yngve
Solhjem.

Leif Helge Kongshaug (midten) kjøpte testvinneren Intégre av Hvam. Her flankert av to fra Hvam videregående skole, Roger
Otervik (tv) og Kjell Iversen.

Staurauksjonen bragte 
Limousin til topps
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Det var mange limousinavlere som var samlet kvelden før for å få presentert auksjonsoksene.

Aslaug Merket og Svein Jenshus (i midten øverst) Fulgte nøye med under auksjonen – og de fikk tilslag på Idole av Flatmo:

31169 196 Ivar av Schjøll 
Eier: Schjøll, Carl Richard 
Salgspris: Kr 65.000. Kjøper: Sven
Reiersen.
31172 514 Illustre av Kittelsrud 
Eier: Kittelsrud, Kolbjørn 
Salgspris: Kr 63.000. Kjøper: Nils Olav
Jordhøy.

31182 1730 Isildur av Hegge 
Eier: Hegge, Snorre 
Salgspris: kr 55.000. Kjøper: Ola
Lillemoe.
31174 837 Ikaros av Flatmo 
Eiere: Sandnes, Aud og Martin 
Salgspris: kr 57.000. Kjøper: Dagfinn
Wanderås.

31183 198 Ingo av Schjøll 
Eier: Schjøll, Carl Richard 
Salgspris: kr 60.000. Kjøper: Sven Sola.

Av Jan Otto Veiseth
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31184 509 Intègre av Hvam Eier: Hvam vgs v/Eli Cora
Myrseth
Integre P av Hvam er årets test vinner av limousin.
Dette er meget lang okse, med riktig kjøttproporsjoner
i alle deler. Meget gode bein og klauver, og totalt 86 i
poeng på bein. Med 8,63 i ryggmuskel. 1838 gram i
daglig tilvekst. Testens høyeste totalt sum på muskel

med 89, en helhet på 9, og et totalt rangtall på 117, er
dette den flotteste limousin oksen vi noen gang har
hatt i Norge. Med den Tyske kollet allrounder oksen
Tigris til far, og lettkalver Ido som morfar, har Integre en
avstamning, og et testresultat som bør gjør han attrak-
tiv i hele Europa. 
Salgspris: Kr 105.000. Kjøper: Leif Helge Kongshaug.

Fire testokser er    
Disse oksene fra testomgangen 3013-2014 er tatt ut til semin:

31179 1467 Ibiza P av Hovde Eier: Hovde, Kristian 
Ibiza P av Hovde er den andre seminokse av
limousin dette året. Ibiza er en litt liten type med
meget god bredde gjennom hele dyret. Far er
den svenske kollet oksen Dacke av Margretholm.
Dacke har i Sverige gitt kalvinger rundt snittet for
limousin: Døtre med mye melk og sønner med
høy slakteklasse. Ibiza er her kombinert med den
Franske super oksen Urville, som gir døtre med
mye melk, og sønner med meget høy slakteklas-
se. Dette har gitt Ibiza testens desidert høyeste
rygg muskel på 9,4. Med 1741 gram i daglig til-
vekst, gode bein med en poeng sum på 86 og et
rangtall på 111, bør også Ibiza være en okse med
muligheter utenfor Norge.Salgspris: kr. 85.000.
Kjøper: Morten Haga. 
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   tatt ut til semin

31176 1002 Isle ET av Øiestad Eier: Øiestad, Halvor 

Isle Et av Øiestad er årets 3. seminokse. Isle ET er et FF
embryo avkom med meget sikre tall for lette kalving-
er. Isle kommer ut med veldig gode tall fra staur. 1816
gram i daglig tilvekst, testens høyeste grovfôr opp-
tak, sterke 85 i kåring for bein og et totalt rangtall på
106. Isles far er Franske Achille. Han blir i Frankrike
anbefalt som kvigebedekker, med 114 på fødsel
kombinert med sterke 116 for slakteklasse. Morfar er
Pompier. Dette er en okse med spesielt gode tall for
kalving og kjøtt. Pompier har hatt meget god innvirk-
ning på det franske avlsarbeidet, og ligger bak flere
kjente okser, blant annet Louxor, Charmaur, Suc au
may og Farman av Dovre. Her ligger alt til rette for
lette kalvinger og gode kjøtt egenskaper. 
Salgspris: Kr 108.000. Kjøper: Torleif Susort.

RESERVE:
31173 6007 Imaldur av Dovre Eier: Vigenstad, Ingebrigt
Imaldur av Dovre er årets reserve for seminoksene.
Imaldur er en kompakt og særdeles godt kjøttsatt FF
okse med helt rå innerlår. Det er god bredde og dybde i
hele oksen. Imaldur gjennomfører en bra test omgang
med en god ryggmuskel på 8,75. En god kåring på alt,
men mangler litt på tilvekst med 1483 gram om dagen
og oppnår et rangtall på 104. Imaldur sin far er den fran-
ske lett kalver/moregenskap oksen Anecdote. Morfar
Placide er også en lettkalver okse full av gode moregen-
skaper. Dette er en okse med meget sterke moregenska-
per og kolossalt mye kjøtt.
Salgspris: kr 72.000. Kjøper: Gunn Elin Blakkisrud.

31168 1307 Indigo av Viersdalen Eier: Hartveit, Leif 
Indigo av Viersdalen er årets fjerde og siste semin okse.
Indigo er en FF okse proppet full av gode moregnskaper
kombinert med meget gode testresultater og sterke tall
for kalving. Indigo kommer ut med testens høyeste kåring
på kropp med sterke 91 og 84 i poeng på bein. Både far
Tastevin og morfar Ulys er meget interessante okser som
kombinerer lette kalvinger med meget sterke moregen-
skaper. Når Indigo, i tillegg til sterke moregenskaper, gjør
det veldig bra på kåring for muskel og bein, er dette en
perfekt allround okse med et rangtall på 104.
Salgspris: Kr. 90.000. Kjøper: Linn Hetland.
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Ramnesveien 1191 · 3175 Ramnes
Tlf. 99 26 74 08 · oleadahl@online.no

KVALITETSPRODUKTER TIL

LANDBRUKET
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!

Kjøp vekt og 

få TILSKUDD  

fra raselaget

Maren Bjugstad til topps
i fotokonkurransen
Maren Bjugstads bilde «Sven Magnus og kalven løper
på jordet» ble kåret som vinner av Norsk Limousins
Fotokonkurranse 2013. Det kom inn i alt 30 bidrag til
konkurransen som til sammen gir et godt og positivt
bilde av det gode miljøet rundt limousin. Juryen besto
av Gunhild Sæteråsen og Johannes Nybø.

15 år gamle Maren er en ivrig fotograf. Hun planlegger
å studere Media og Kommunikasjon til høsten. Maren
har mange limousiner å velge blant for å finne motiver.
Hun er datter av mangeårig styreleder i Norsk
Limousin, Helge Bjugstad, som har en stor besetning.
Vinnerbildet har fanget inn fetteren hennes, Sven
Magnus, løpende rundt med en kalv i åkeren. Ellers er
det hester som er hennes store fritidssyssel. Hun har en
selv på gården hvor også en del venninner får lei stall-
plass til sine hester.

Fotokonkurransen fortsetter også i 2014. 
Så bare send inn bilder til:  janoco@online.no.

Vinner: Maren Bjugstad ikledd Norsk Limousins pro-
filjakke og med diplom.
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Limousin-
effekter

Caps, sort med logo

Pris: kr. 75,-

T-skjorte, sort,

m/logo 

Pris: kr. 100,-

Vind jakke, sort, 

med logo. 

Pris: kr. 500,-

Trond Pedersen, Hvittingfoss,
leste om limousinrasens egen-
skaper i LimousinNytt. Han
hadde da gått med et ønske om
å starte avl på tunge raser, og
når han fikk muligheten til å
starte med den type produksjon
på gården, så ble valget enkelt
for ham: den første avlsoksen
ble kjøpt fra Lars Sundt-Jensen.

Da Trond kjøpte gården, var melkekvo-
ten utleid. Dermed fikk han ikke reali-
sert sine planer. Han skaffet seg sauer
og fôringsokser. I 2008/2009 ble det
åpnet for at han kunne starte med kjøtt-
fe. – Jeg hadde bestemt meg for at jeg
ville satse på tunge raser.  Etter en del
om og men fikk jeg noen herefordkyr,
forteller Pedersen til LimousinNytt da vi
pratet med ham under auksjonen på
Staur.

Før jeg kjøpte okse, hadde jeg lest om
limousin i Limousin Nytt. Jeg husker ikke
helt om jeg fikk det i posten eller på et
arrangement av noe slag. Det som
betydde noe for meg, var omtale av
rasens lette kalvinger, god tilvekst og
høye slaktevekter, framholder Trond,

og legger til at det er et godt blad som
han ser fram til få dumpende ned i post-
kassen.

Han forteller videre at han nå har kom-
met opp i 22 kalvinger årlig. – Jeg har
satset på å bruke kun ff-okser, og har
kommet opp i 75 % raserenhet på flere
av mine dyr. Så neste skritt blir å vur-
dere om jeg skal bygge ny driftsbygning.

Trond Pedersen føyer ivrig til at han er
ivrig leser av Norsk Limousins hjemme-
sider. – Jeg finner veldig mye nyttig stoff
der, og at den blir så jevnlig oppdatert
er viktig – etter det jeg kan se den mest
oppdaterte siden i kjøttfemiljøet. Stoff
om semin, nye okser, salg og Staur er
interessant. Det som jeg imidlertid må
framheve som spesielt interessant, er
linken til avlernes hjemmesider. Der
finner jeg mye om hva andre er opptatt
av og hvordan de driver, sier Trond
Pedersen, som mener at han kanskje til-
hører den gruppen som besøker hjem-
mesiden oftest.

Av Jan Otto Veiseth

Fikk inspirasjon gjennom
gjennom LimousinNytt 

LimousinNytt og NLs hjemmesider er en inspirasjonskilde for oss limousinavlere, sier
Trond Pedersen fra Hvittingfoss.

Kan bestilles hos: 
Lars Henden, Henden,
6687 Valsøyfjord
Tlf: 90130976, 
E-post: 
lars.henden@svorka.net

Flere effekter finnes!
www.norsk-limousin.com



16

• Spesialist på slakting
• Konkurransedyktige priser
• Kjøp og salg av livdyr
• Effektiv dyretransport
•  Samarbeider med Limousin 

Unik Norge
                         KONSERNET

    
   

    
      

   
      

    
    

    
     

 
     

  

Vi er med på 
limousin laget!  
 Er du?

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

Nå er alt klart for 
bygg e start på nyfjøset
til Helge Bjugstad på
Øvre Alm i Ringsaker.
Plantegningene er
klare; kontrakt med
byggentreprenør er inn-
gått; finansiering og
akseptable driftskost -
nader er på plass; og
arbeidet med å opp -
arbeide og ferdigstille
påkrevet grovfôr- og
beitearealer er i full
gang.

Et halvannet år har Helge brukt til
utredning og planlegging. –
Enkelte har lurt på om jeg bare
planla å bygge et luftslott. Det har
jeg tatt med et smil. Men jeg beun-

drer dem som klarer å bestemme
seg for å bygge nytt fjøs i løpet av
bare et par måneder, innrømmer
Helge, og legger til at han har brukt
tiden godt til blant annet å besøke
flere sammenlignbare driftsbyg-
ninger både på Jæren og på Toten.

Én av de løsningene han har brukt
tid på å studere litt nærmere, er en
forholdsvis ny løsning for å bli kvitt
møkka. Helge har bestemt seg for å
velge såkalte omrøringsrenner
under spaltebingene. Møkk og urin
havner direkte ned i rennene som

Helge Bjugstad setter spad       

-Når alt er på plass disponerer jeg over 550 da dyrket mark og over 800 da beiter, sier
Helge Bjugstad.
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det står bløtgjødsel i. En elektrisk
pumpe starter automatisk én gang i
døgnet og sirkulerer den bløte mas-
sen rundt i rennene i hele fjøset slik
at det ikke danner seg fast bunnfall.

Pumpehuset er plassert utsiden av
fjøset, og derfra blir massen pum-
pet til gjødselkummen som i dette
tilfellet er plassert om lag 300 meter
fra fjøset. Plasseringen er bestemt

ut fra nabohensyn og ikke
minst ut i fra hensiktsmes-
sigheten ved utkjøring av
møkka.

Totalentreprise
Kostnadene for nybygget
er kalkulert til ca. 8 mill.
kroner inklusive egeninn-
satsen. Det er inngått avta-
le med det danske firmaet,
Kjærgaard Byg, om en
totalentreprise med unn-
tak av grunnarbeider og
de elektriske arbeidene og
utstyret. Helge regner med
at bygget er innflytting-
sklart rundt februar neste
år.
Bygget er på 1.600 kvm, og
er fullisolert. Han har valgt

betongelementer og vanlige tak-
stoler. I røstene i tverrveggen har
han valgt metallplater. Elementene
kommer ferdig med luftinntak med
mekanisk utlufting over tak. Selve
bygget er nærmest vedlikeholds-
fritt. Nybygget er frittstående men
plassert i tilknytning til det gamle
fjøset.

Kapasiteten
Fjøset får en kapasitet på 100 mor-
dyr med full framfôring og 100
fôringskalver. I dag har Helge 65
mordyr og 15 bedekningsklare kvi-
ger. Så på papiret mangler han 15
mordyr før han er oppe i fullt inn-
sett. – Jeg har vært i dialog med
Nortura for å sikre meg forutsigbar-
het på innkjøp av fôringskalver,
beretter Helge.

Fjøset rommer 4 kalvingsbinger
med kalvegjømme og liggebåser
slik at 48 kyr kan kalve samtidig. Sju
spaltebinger for framfôring er for-

   
  
     
  
  Samarbeider med Limousin 

U  
- EN BEDRIFT I                      KONSERNET

Midt-Norge Slakteri er den 
største slakteribedriften som 
har sin opprinnelse i Midt-
Norge. Den ble stiftet i 1984 
av slakteriselskapene Inderøy 
Slakteri AS (etablert i 1938) og 
Levanger Slakteri AS (etablert 
i 1932). Med etableringen 
klarte bedriften å spesialisere 
sine anlegg og etablere en 
kostnadse�ektiv organisa-
sjon til fordel for bedriftene, 
ansatte og bonden.

    
   

  

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

    en i jorda i løpet av august

Plantegning av nybygget til Helge Bjugstad..
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delt på hver side fôrbrettet på 3,5
m. – Jeg mener at jeg har fått en
akseptabel pris pr. dyreplass, hevder
Bjugstad.

-Med full kapasitetsutnyttelse har
jeg kalkulert med et dekningsbi-
drag på 2,4 mill. kroner før faste
kostnader. I dekningsbidraget skal

dekke arbeidsgodtgjørelse, renter,
avskrivninger, forsikringer, strøm.
Grovfôrkostnad er priset til kr. 310,-
pr bunt ved fjøsdøra(variabel kost-
nad), sier Helge, som regner med å
nå full kapasitet i løpet av kom-
mende år.
Parallelt med planleggingen av
nyfjøset har Bjugstad siden i fjor
arbeidet med å få tilstrekkelig med

arealer til beiter og grovfôr på eget
bruk. I skrivende stund er han, med
god hjelp av sønnen Sivert, i ferd
med å gjerde inn 165 da beiter. 300
da skal dyrkes for grasproduksjon.
Så når alt er på plass disponerer han
over 550 da dyrket mark og over
800 da beiter.

Av Jan Otto Veiseth

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

Sønnen Sivert tar aktivt del i gårdsdrifta
og i planleggingen av fjøset han planleg-
ger å ta over om noen år. Han studerer her
tegningene sammen med far Helge.

Skisse av det nye
fjøset på Øvre Alm.
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

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

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

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

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

www.fjossystemer.no

Du kan droppe snarveiene 
når alt er i orden i � øset

Livet er å ha tid. Tid til å gjøre noe helt annet. 
Slik får vi energi til arbeid og omsorg 

for de vi er glad i – både to- og fi rbente.

Fjøssystemer vet alt om hvordan fjøs bygges og driftes. 
Og gode fjøs gir mer tid.

Derfor har vi blitt bonden og alle dyrenes førstevalg.

w
w

w
.dialecta.no



Ammekua skal først og fremst gi gode
avkom. Men spesielt for limousinkyr er
det lønsomt å tenke på å sikre godt
slakteoppgjør. Snittet for slakteklasse
av limousin ung ku og ku ligger på R.
Snittet betyr at flere havner i U-klas-
sene. Ingen andre kjøttfeslag kan vise
så positive slakteklasser på kyr.
Økonomisk betyr det at de kan oppnå
kjøttfe- og andre kvalitetstillegg
gjennom de ulike ordningene som
slakteriene tilbyr. Det betyr mange kro-
ner pr kg slakt for den enkelte avler –
og mer kvalitetskjøtt i markedet.

I forrige utgave av LimousinNytt hadde
vi artikkelen: Limousin på topp i slak-
teinntekter. Det gjaldt ung okse. Men
det gjelder også for mordyrene.
Dermed kan det fastslås at limousin er
den rasen som kan oppnå de desidert
beste slakteoppgjørene alle dyrene i
besetningen!

Det er mange limousinavlere som ikke
ønsker å fôre mordyrene for hardt for å
sikre seg mot for høye fødselsvekter på
kalvene – med de vansker det kan

medføre.  Om dét er årsaken til at en
del kuer ikke får tilleggene fra slakteri-
ene, vites ikke. Eller om det skyldes
gener.

Ekstra fôring
Men én ting er sikkert: De fleste som
havner under R-klassene kan det være
mulig å gjøre noe med: Sette dem på
god fôring en måned eller to etter at
kalven er avvent. En av de som har
gjort det er Terje Sviland. – Daværende
leder av Limousin Unik rådet meg til å
sette kuene på ekstra fôring etter at
kalven var tatt i fra. Etter å ha tygd på
dette en kort stund, satte jeg i gang.
Det har svart seg økonomisk.

-Kuas hold etter dieperioden avgjør
hvor lang tid jeg bruker på å fôre dem
opp – og hvor hardt de må fôres. Med
det fôringsregimet jeg har, vil noen av
mine bruke en måned på å komme
opp i godt nok hold – andre inntil to
måneder. Det betyr at de legger på seg
flere kilo og går fort opp et partre slak-
teklasser. 

-Med få unntak oppnås slakteklasse fra
R- og opp. Dermed får jeg både høyere
grunnpris og kjøttfetilleggene fra
Fatland. Når disse kyrene leveres som
en del av en større gruppe, oppnås
høye gruppetillegg pr. kg. Dermed
betaler det seg godt å fôre opp kyrene
før levering – helst sammen med
annet slakt, sier Terje til LimousinNytt.
Terje Sviland har om lag 100 mordyr
og leverer naturlig nok både ung okse,
kviger og mye til Fatland/Coops vare-
strøm for limousin kalvekjøtt. Sammen
med disse dyrene leverer han også
med kuene. – I hovedsak er kuene
rundt fire til sju år når jeg leverer dem
– alt etter plass og grovfôrtilgang.
Unntaket er de som jeg ikke er fornøyd
med lynnet på. De sjalter jeg ut etter
første kalving.
-For meg er det viktig å utnytte mak-
simalt de dyrene jeg har. Dersom at en
regner med at det kreves 8 Fe pr kg
kjøtt å fôre opp de kuene, så regnes

20

-Det gir god økonomi å fôre limousin-
kuene en periode etter at kalven er tatt
fra, hevder Terje Sviland, Ramnes.

Oppnå gode slaktepriser på mordyr          
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det med at de bruker 4-5 Fe til vedlike-
holdsfôr. Derfor er jeg ikke i tvil om at
det er god økonomi i å øke opp grunn-
prisen ved slakting opp med 2 kroner
og oppover samt kvalitetstilleggene. 

Mer godt kuslakt
-Fatland gir et kvalitetstillegg på Ku R-
og R på kr 2,- pr kg. -; mer for bedre slak-
teklasse. Det viktigste for bonden sin
økonomi er selvsagt å få en god vekt
og en god klasse, da blir det et godt
oppgjør for kua også. For oksen og kua
er det i år et marked på COOP sin grill-
serie, der vi har både hamburger av
Limousin, grillspyd og biff. Dette er vik-
tig for profileringen av rasen! fastslår
konsernsjef Terje Wester i Fatland.
-Kjøttet av kua kan være vel så godt

som fra oksen. I forbindelse med premi-
eringen av kjøttkvaliteten ligger det
mest penger i kalv, så okse og litt min-
dre på ku. Det er den totale økonomien
som betyr noe for produsenten, også
for oss i Fatland, sier Wester.

Ku-klassene
Flere limousinprodusenter har krys-
ningskuer av limousin som vi ikke har
noe tall for. I Storfekjøttkontrollens sta-
tistikker kan vi lese hva den renrasede
limousinkua oppnår i klasser. I 2013 ble
det slaktet 228 limousinkyr. Av disse falt
om lag 10 % under grensene for kvali-
tetstillegg – P til O. Det som preger
disse er høy alder, lav fettklasse og slak-
tevekter på under 300 kg. Om lag ¾
havner i tilleggsklassene O+ til og med
R+. Disse ligger mellom 7 og 8 år i slak-
tealder. 
I tillegg til kjøttfylden ligger de mellom
2 og 3 i fettklasse og slaktevekter på
klart over 300 kg. Om lag 16 % havner i
U-klassene. De ligger på samme slakte-
alder som de i gruppen under, men har
slaktevekter på noe over 400 kg.
Fettklassen er mellom 3 og 4-. Høyest
for de med slaktevekter over 420 kg. 

Ung ku
Som eksempel på Fatland sine beting-
elser kan vi bruke en kjøttfull, ung ku av
limousin, med slaktevekt 350 kg og

kjøttklasse U. Denne vil gi en merpris
på kr 12,80 pr kg sammenlignet med
en ung ku i kjøttklasse O med samme
vekt. 350 kg a 12,80 gir 4.480 kr i mer-
pris for limousinkua.

Storfekjøttkontrollens tall omfatter 201
i klassen ung ku. Av disse havner knapt
7 % under klassen for å oppnå tilleggs-
priser. Disse er godt over 3 år, og har
lave slaktevekter – under 280 kg. Vel 77
% havner i klassene fra O+ og til R+, og
ligger i snitt på knapt 3 års alder ved
slakting. Slaktevektene er fra vel 280 kg
og opp til knapt 320 kg. Fettklassene er
fra 2+ og til 3-. Knapt 15 % havner i U
klassene. De preges av litt høyere alder
og høyere vekter fra 360 kg og opp. De
aller fleste får 3 i fett; noen få får U+ og
4- i fett. Disse er drøyt 400 kg i slakte-
vekt.
Så utfordringen blir å se om hvordan
de som havner nederst i mellomklas-
sen, kan løftes noe opp til høyere slak-
teklasser. Det vil gi mer og bedre kjøtt –
og høyere slakteoppgjør.

Av Jan Otto Veiseth

Halvparten av alt storfeslakt her i lan-
det er hunndyr med den betydningen
det har for å skaffe forbrukeren nok
storfekjøtt. Og den er på flere måter
avgjørende for avlernes totaløkonomi.
Det er synd at kjøtt fra hunndyr er blitt
gjennom år nedvurdert her i landet,
mens det i for eksempel Frankrike er en
ettertraktet råvare for kvalitetskjøtt.
Det sier tilførselsleder Asgeir Svendsen,
Nortura Øst, til LimousinNytt.

-Det er flere årsaker til at mordyra er
viktig for totaløkonomien i kjøttfepro-
duksjonen. For det første for å gi gode
emner til både mor- og fardyr. Det
andre er det å få gode priser gjennom
slakteoppgjørene. Her i landet er det
liten forskjell i grunnprisen mellom
hunn- og handyr. Det samme kan en
også si når det gjelder slakterienes til-
leggspriser når det gjelder slakt av
hunndyr i gode slakteklasser, sier
Asgeir.
-Å benytte kjønnseparert sed kan

være noe å vurdere for å bedre inntek-
tene gjennom økt andel av okseslakt.
Men den gir likevel en begrensende

verdi for egen avl. Mellom halvparten
og to tredjedeler av kukalvene er det
behov for å benytte i eget påsett. Og da
sier det seg selv at en sterk satsing på
økt oksekalver, kan slå ut i et for knapt
utvalg selvrekruttering.
Svendsen påpeker at å skifte ut mor-
dyra har en undervurdert tilleggsverdi.
- Å satse sterkere på utskiftinger, betyr
at de unge kuene vokser fram til og
med andre kalving slik at de øker slak-
tevektene og dermed slakteprisene. I
dag utgjør førstegangskalverne
mellom 25 og 30 % av besetningene.
Denne andelen kan med fordel økes i
stedet for å opprettholde andelen av
eldre kuer som fôres uten å øke slakte-
vektene nevneverdig.
-Hunndyr er kvalitetsslakt som inngår
i våre varestrømmer. Både ung ku og
kvige går inn i Gilde Norsk kjøttfe der-
som de spesielle kravene er oppfylt og
oppnår standardtillegget på mellom kr.
4,50 og 5,50 pr kg. Disse tilleggene
kommer oppå klassetillegget på fra kr.
3,- og 4,50 pr kg. Det betyr for ei ung
limousinku i klasse R oppnår et tillegg
på kr. 12,75 pr kg inklusive innmel-

dingstillegget – og kr. 1,50 i tillegg ved
U-. 
-I tillegg har vi vårt Ku/kalv avtale hvor
det utbetales et slaktetillegg på kr. 2,- 
pr kg. Disse betingelsene inkluderer
ikke etterbetaling og kvantumstillegg
med visse forutsetninger. Til sammen
kan det utgjøre om lag kr. 1,70 pr kg,
oppsummerer Asgeir Svendsen i
Nortura.

Hunndyr er også kvalitetsslakt som kan gi økte inntekter

Tilførselsleder Asgeir Svendsen, Nortura
Øst.

          -og bidra til mer kvalitetskjøtt
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Vi skulle i bryllup og sendte motvillig  svigers på Limmo-
13. Katalogen gjekk vi gjennom med prioritering og
makspris. Så var det bryllup, og brura var fin ho. Under
middagen kom den eine urovekkjande meldinga etter
den andre. Oksen vi skulle ha, gjekk for eit par skarve
tusenlappar over det vi satte som tak. Og enda verre,
genstatus O-kviger var kjøpt. 

Vel, dagen etter var formen fin og vi venta på dyretrans-
porten. Ein time før kom Lars Henden innom. Han hadde
kjøpt ei FF-kvige han eigentleg ikkje hadde plass til, og
kviga vart vår. Kopperudkvige. To o-kviger og ein fin sønn
av Neuf rusla også inn i fjøset. Dyra var rolege, men o-kvi-
gene var skye. 

Etter tre dagar vart dei sluppe ut av bingen og jogga mot
fjøsdøra. Bak fjøset er det ei større innhegning med net-
tinggjerde, toppstreng og straumtråd innafor. Det er ein
fin plass å sleppe dyra. Vi hadde til no ikkje hatt store pro-
blemer med vårslipp og var difor uførebudd på det som
no skjedde. Ved synet av ope himmel forstod vi at to av
kvigene ikkje hadde vore ute før. Dei vart panikkslagne, og
sikkert også blenda av sola. Bekk og gjerder var inga hin-
dring og dei forsvann ut i skogen med FF-kviga på slep. 

Gjorde søk
Det vart gjort søk etter dei, og under ein bergskrent fann
vi ein bakfot som stakk opp frå steinura. Kviga var daud!
Dei to andre var fordufta. No gjekk det dagar utan at vi vis-
ste kva som hadde skjedd med dyra. Det var forferdeleg.
Attåt fekk vi høre at bygdapraten opererte med fantasipri-
sar for kva vi hadde betalt for dei. Dette var i ferd med å bli
sjølve snakkisen dette året. 

Ein fin ettermiddag dukka kvigene plutseleg opp. Høgt

oppe på ein åskam låg dei og kosa seg i eit hav av saftig

fjellgras og urter. Rett under dei var eit granfelt dei søkte

tilflukt i. Under åsen er lysløypa og den går forbi garden.

Det var håp. Det var også mange bratte skrentar mellom

kvigene og lysløypa, men vi måtte ta sjansen på å drive

dei mot garden. Kraftforbøtter vart sette ut, og kvigene

heldt seg i området. 

Det vart kalla inn til manngard, og ein buhund fekk opp-
draget med å spore opp dyra. Dei var tydeleg ville, og
stakk ved første nærkontakt. Dei klatra høgt opp og kasta
seg utfor skrenten! Dei for på buken nedgjennom, løste ut
store steinar og den eine fekk ei diger blokk over sida. Ho

Viderverdige kviger
FF-kviga i midten, og den omtalte åsen i bakgrunn. 
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såg skadd ut, men begge kvigene levde. I denne bratte lia
går det ein skrommelveg ned til lysløypa, og der låg eg på
lur i grøfta.

På rett veg
Berre den eine kviga kom luntande ned vegen. Den andre

hadde krafsa seg opp bratta og passert mellom drivarane.

Nede på lysløypa tok ho riktig veg og trava stilfullt i ret-

ning innmarka. Ute på enga framom garden stoppa ho.

Såg seg tvilande rundt utan å kome til noko fornuftig veg-

val. Ho vart ståande. No kom folket til, kviga gjekk mot

riksvegen, men vart møtt. Ho snudde mot lysløypa og vart

møtt. Så åpna vi innhegninga og slapp ut oksen saman

med ei ku. Vi pressa kviga dit, og dei smatt kjapt inn og

grinda lukka seg bak dei. Halv seier, trudde vi. For no var

det berre FF-kviga att, og ho var jo eigentleg tam og berre

stera opp av dei andre. 

Då vi gjekk til ro om kvelden tykte vi det var noko som
kalla frå skogen, og dagen etter var den heimkomne
borte. Vi fulgte spora. Ho hadde hoppa over gjerda, teke
ein runde der ho kom ned dagen før og stukke opp i gran-
feltet der ho kom frå.

Vel, neste helg vart det kalla inn til ein enda større mann-

gard. Vi veit vel eigentleg ikkje kor mange som hjalp oss til

saman, men det føles godt å vite at lokalsamfunnet stiller

opp når du treng det. Vi laga eit fanganlegg av ledegjer-

der og storfegrinder, men no var kvigene fordufta. Håpet

sank til ny botnnotering. Vekene gjekk.

Gladmelding
Ein dag ringte endeleg telefonen med gladmelding. Ei
kvige hadde passert riksvegen og gjekk utanfor eit okse-
fjøs ein kilometer borte. Vi tippa ho var i brunst og gått
etter okselukta. Vi allierte oss med hjorteforskar Erling
Meisingseth som har eit Dactari-gevær, og for på biljakt
med bedøvelsespiler. 

Kviga stakk om folk viste seg, men bilen lika ho og kom
luntande bort til oss. Det var eit enkelt skot på 5 meter
midt i låret. Erling hadde lada med den kraftigaste anbe-
falte kronhjort-dosen, og kviga la seg raskt ned. Då eg
gjekk bort til ho for å legge på grima reiste ho seg og
sprang. Det var tydeleg at det skal mykje til for å knekke
ein limousin, og ho måtte få ein dose til. Då kryssa føtene
og ho datt som ein sekk. Ho vart kjørt heim og plassert i
binge.

Nokre dagar seinare besøkte svigermor slektningar inne i
Virumdalen, og passasjeren bemerka at den eine kalven i
ei innhegning var veldig stor. Det var FF-kviga!!! Mange
kilometer heimanfrå. Erling vart kontakta men kunne ikkje
kome frå. Eg kjørte dit og henta pilvåpenet medan vi
venta på veterinær. Det krevst fagfolk for å handtere
bedøvelse av denne typen. Eg bad om ekstra sterk dose,

veterinæren satt pasasjer framme, Sigrid kjørte medan eg
satt hund baki og veksla på å sikte ut bakvindu og sidevin-
du. Det var krig, det var no eller aldri.

Kopperudkviga hadde vi nok fått tak i utan bedøving viste
det seg. Ho var ikkje redd og gjekk roleg saman med kal-
var ved husa. Vi tok ikkje den risikoen. Skremte vi henne
no, var vi sikre på å miste henne for godt. Vi var stressa og
pressa. Vi kjørte så nært som mogeleg, og eg skaut ho i
låret på tjue meter. Ho la seg etterkvart ned, men ikkje
meir. Ho hang ikkje eingong med hovudet. Vi ga ho ein
dose til og venta ei god stund før ho la seg heilt ned på
sida. Denne kviga fekk ikkje motgift då veterinæren mein-
te det var unødvendig belastande, og ho hadde ei lang
natt mot full bevissthet. Det var då vi forstod kor kraftig ei
gift dette er.

Spanande vårslepp
Som sagt hadde vi ikkje hatt problem med beiteslepp før,
og i år var vi spente på korleis det skulle gå med desse to.
O-kviga som enno er skeptiske til folk, vart sluppe saman
med fleire tamme ungkviger og har oppført seg heilt fint.
Kopperudkviga, som vi har kalla Haugtussa, fann det ikkje
eingong nødvendig å bykse. Eg leide ho åleine av vogna
og tjora ho til eit tre saman med ein embryookse og ei
ungku med kalv. Ho kava litt på grunn av tauet, men då eg
tok det av vart ho gåande kring treet ein times tid før ho
jogga forsiktig ned i beitet. Der går ho enda.

Så fall vi for fristelsen til å kjøpe eit par o-kviger til slakte-
pris. Dei hadde gått ute, og vart sluppe saman med to kyr.
Dei gjekk ein dag i ei innhegning av storfegrinder, og då vi
opna rusla kyrne ut og beit seg fast i graset. Kvigene nøla
litt før dei rasa av gårde. Bort til utgarden, kava seg over og
forsvann i skogen…………. Eg gav faen. Sjekka jaktrifla
og venta. Etter eit par dagar  dukka den eine opp, så den
andre, og no har sommarfreden senka seg over beitedyra.
Dei to siste lever altså, men på nåde. 

Ammekudrift er spennande og det er gjevande å produ-

sere mat av ein slik høg kvalitet. Lettjente pengar er det

IKKJE.

Av Mattis Bjørsvik

Kviger i skogen blir fort skeptiske til folk
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