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Mangel på selen har skapt trøbbel og økonomisk tap for flere
limousinavlere. Slappe og stive nyfødte kalver som har dødd.
Men dette kan både forebygges og rettes på. Det eksisterer pro-
dukter som kan tilføres dyrene på ulike måter. Men det som ser
ut til at mange ikke er oppmerksomme på, er at selen kan tilfø-
res gjennom beriket gjødsel. Og det dyra får i seg gjennom beite
og grovfôr, tas mange ganger letere opp i dyra. Forskning tyder
klart på at selen føres videre til folk gjennom kjøttet de spiser.
Bildet er hentet fra beitene til Brian Gjermstad, Ytterøy. 
FOTO: OLE H. OKSTAD. 
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Høsten nærmer seg og dyra skal snart
hjem fra beite, kalver taes fra og inn på
fjøset. Det er nå potensialet i dyra virkelig
vises, og det er derfor viktig å veie
avveningsvekter på kalvene for å se både
tilvekst på kalven, men ikke minst hvilke
kyr som produserer de beste kalvene.
Dette er vel det beste verktøyet vi har for
å se hvilke kyr som produserer best.
Riktignok kan en danne seg et inntrykk
visuelt, men ei veiing er tross alt mye
mere konkret og presist. 
Det er fortsatt for liten andel som
registrerer 200 dagers/avveningsvekt så
NL kommer til å videreføre vekt pro -
sjektet som ble igangsatt i fjor.
Registrerer du 200 dagersvekt og sender
oss dokumentasjon på dette i form av
utskrift fra Animalia, så dekker vi 5000 kr
pr vekt/besetning. 

LIMMO 13
3. august ble Limmo13 avholdt på
Stavsplassen på Tretten som burde være
midt i smørøyet hva lokalitet angår. Dette
er et stort arrangement som vi i styret
bruker mye tid og innsats på å planlegge
og gjennomføre. I år som i fjor fikk vi god
hjelp av Bjørn og Kristian fra avlsutvalget
som tok seg av dyra mens de var på Stav.
Vi fikk også god hjelp fra Kristian
Hegglund som presenterte dyra og
Håkon Marius Kvæken som var
auksjonarius. 
Vi var ikke så heldige med været i år, men
hadde heldigvis mulighet til å avholde
selve auksjonen innendørs. Det som
skuffet litt i år, var oppmøtet, ca 80-90
personer. Dette synes vi er lite på et slikt
arrangement. Mange snakker om
auksjonen og ser frem til denne, men hvis
vi skal fortsette tradisjonen med
Limmoauksjonene, er det viktig at folk
både melder på gode dyr og kommer på
auksjonen. Ellers blir det lite givende for
styret å legge ned så mye tid på
arrangementet. Vi kan alltid bli bedre,
men da er det viktig å komme med
innspill til styret om hva dere vil
ha/forventer av auksjonen. 

Semin
Seminbruken generelt i kjøttfeavlen går
dessverre feil vei i Norge, men hos
Limousin går salget riktig vei. Hittil i år
har salget gått opp med 309 doser
sammenlignet med samme tid i fjor;

dette gir en økning på 11%. Dette er noe
vi kan være stolt over, og som gir
inspirasjon til å stå på videre for
Limousinens mange fordeler. Enda
hyggeligere blir det når en ser
statistikken bak disse tallene, den viser at
de 8 mest solgte oksene er norske! De 3
øverste på statistikken er ungokser og de
2 øverste av disse er kollet. 
Gubben av Hvam er den som har solgt
mest, hele 513 doser dette er en kollet
ungokse med spesielt gode indekser for
slakteklasse. Norsk Limousin har satt seg
fore å bli den største kjøttfe rasen i Norge,
og hvis denne utviklingen fortsetter, så
kan vi være der før vi aner. Det er mange
gode grunner til å bruke semin framfor
gardsokse da du kan plukke okser med
egenskaper som passer til den aktuelle
kua. Så fortsett å bruk gode seminokser,
og fortell gjerne om Limousinens
fordeler til andre også, - kanskje til
naboen som driver med mjølk . Limousin
er den rasen som gir best totaløkonomi i
krysning med NRF, i form av lette
kalvinger, god tilvekst og den beste
slakteklassifiseringen.

Tur til Frankrike
For de av dere som kikker innom
hjemmesida så har dere fått med dere at
Norsk Limousin og Limousin Unik
arrangerer tur til Frankrike i oktober. Der
skal vi på messen Sommet Elevage som
er en stor landbruksmesse med bla
Limousin utstilling. Dette er en stor og
prestisjefylt utstilling i Limousinens
hjemland. Det blir også gårdsbesøk og
sosialt samvær.                                     
Ideelt sett skulle vi fått med informasjon
om dette i forrige nr. av bladet da
påmeldingsfristen var 25. august, men
planleggingen var dessverre ikke
kommet langt nok til det. Så vi håper at
de som vil være med har fått det med seg
via hjemmesiden eller mail som ble sendt
ut til alle medlemmer. Men fortvil ikke, vi
håper å gjøre dette til en årlig tur.

God Høstonn!
Hans Olav Holann

Leder Norsk Limousin 

www.norsk-limousin.com
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Vektprosjektet videreføres

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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Tyr har bevilget mer pro-
sjektmidler, Norsk
Limousin stiller med til-
svarende beløp, slik at
vi kan fortsette vektpro-
sjektet vi startet med i fjor.
Det ble kjøpt ca. 20 vekter
i fjor som alle er lovet å få
utbetalt kr. 5.000 fra Norsk
Limousin når de kan
dokumentere at vekten er
brukt til registrering av

avvenningsvekter. Dette
året kan vi utbetale
samme beløp til 12 nye
kjøpere av vekter, og det
er ingen krav om at vek-
ten må være av en
bestemt type.

Mange var svært godt for-
nøyd med det samarbei-
det vi hadde med Ole A
Dahl i Re Fjøs sy stemer, og

han kan skaffe vekter i år
også. Så det er bare å kon-
takte han. Se annonse i
Limousin Nytt for mer info.
Bingene kan leveres i flere
størrelser alt etter hvilket
bruk en ser for seg!
Når vekten er innkjøpt og

tatt i bruk, er det bare å ta
kontakt med kasserer Lars
Tomas Sletten Kapelrud
for å ordne med doku-
mentasjon og avtale
utbetaling av de fem
tusen! 

Vekt-prosjektet 
fortsetter!

En rekke av medlemmene i Norsk Limousin har både
vi og Tyr svært mangelfulle postadresser på. Det
tyder all returen av bladet LimousinNytt på. Og
returblader er en unødvendig ekstrakostnad.
En av grunnene kan være at Posten har skjerpet inn

kravet for at det skal adresseres med gate- eller vei-
nummer som alle i landet skal ha fått. Så de som til
nå har for eksempel operert med gårds- eller gren-
denavn, oppfordres til å sende inn riktig adresse.

Det andre er at vi mangler riktig e-postadresser på
mange av medlemmene. Dette er blitt et større pro-
blem etter at adressen c2i.net ble avviklet. Den e-
posten vi sendte ut om turen til Frankrike resulterte
i at vi naturlig nok fikk drøssevis av meldinger med
at e-posten ikke kunne leveres.
Så vennligst hjelp oss med å nå fram med medlem-

sinformasjon på en enkel og effektiv måte. 
Send e-post til janoco@online.no.

Mangelfulle adresser

Medlemsblad
Utgiver: Norsk Limousin

Ansvarlig redaktør:
Jan Otto Veiseth
janoco@online.no

Opplag: 500
Utgivelser: 4 nr pr år

Annonseansvarlig:
Magne Knapstad
magkna@hfk.no

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

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

KJØTTFE INN PÅ UMB
Side 6-7

LIMMO -13
Side 18

LimousinNytt
LimousinNorsk Limousin

nr. 1 - 2013

Ammekubesetningene kan i større grad enn melkekubesetningene utnytte arealer

som bare kan høstes gjennom beiting og ikke maskinelt, er en av begrunnelsene for

sterkere satsning på ammekyr som «Ekspertgruppa for økt storfekjøttproduksjon»

kom med i sin rapport for å øke kjøttproduksjonen i Norge. Markedet skriker etter nok

norskprodusert storfekjøtt, mens at produksjonen har avtatt over år.  Side 8 - 9

Ammekua skal sikre at vi fårnok storfekjøtt framover

ÅRSMØTENE
Side 10-11

FOTO: MATTIS BJØRSVIK

Annonser 
Limousin-
Nytt
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Gjeste-kommentaren: Av Bjørnar Sæther,
Østlandsforskning
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FATLAND

Landbruks- og matdepartementet har bestilt en
evaluering av landbruksutdanningen innen natur-
bruk på videregående nivå og på fagskolenivå.
Departementet legger særlig vekt på utdanning i
de sentrale landbruksfagene innen jordbruk, skog-
bruk og gartner. Østlandsforskning i samarbeid
med Nordisk institutt for studier av innovasjon, for-
skning og utdanning og Trøndelag forskning og
utdanning skal gjøre evalueringen. Evalueringen
skal pågå fram til nyttår og vi er åpne for innspill og
forslag i denne perioden. 

Utgangspunktet for evalueringen er behovet for å
styrke utdanningen for å øke norsk matproduksjon.
Utdanning og økt kompetanse i alle ledd er avgjø-
rende for å kunne øke produksjon i en tid der både
markedet, klima og økonomien gjør det stadig mer
utfordrende å produsere mat. Det foreligger en del
«bekymringsmeldinger» omkring lav søkning, fra-
fall og varierende innhold i naturbruksutdanning-
en.  

Reform 94
I vår evaluering har vi tilgang til data som viser søk-
ning og gjennomføring fra tiden før Reform 94 og
til i dag. Med Reform 94 fikk vi overgangen fra land-
bruksskoler underlagt Landbruksdepartementet til
videregående naturbruksskoler underlagt
Undervisningsdepartementet. Mange naturbruks-
skoler opplevde sviktende søkertall fra slutten av
1990-tallet og måtte seg se om etter alternativer til
de tradisjonelle landbruksfagene for å være attrak-
tive for 16-åringer, som for eksempel hest og hovs-
lager. Slike tilbud har vært populære og har bidratt
til å holde søkertallene oppe og gjort det mulig for
enkelte skoler å investere i nye fjøs.

Evalueringen konsentrerer seg om naturbruk og
fagskole, men utdanningstilbudet må forstås i lys av
rekruttering til landbruket. Som kjent er gjennom-
snittlig alder for overtakelse av gårdsbruk på vei
oppover mot 50 år, kun de færreste ungdommer
som utdanner seg innen landbruk går rett inn i en
tilværelse som selvstendige bønder. 

Voksenagronom
Det er grunn til å tro at mange unge som kunne
tenkt seg en utdanning inn landbruk ikke velger det
fordi de vet at de må ha et annet levebrød inntil de
en dag skal drive et gårdsbruk. En hovedutfordring
er hvordan en skal møte det utdanningsbehovet
disse har når de kommer i 30- 40-åra. Derfor er det
viktig å vurdere ulike typer utdanningsprogram for
voksne, «voksenagronom» som en del av totaltilbu-
det. Disse tilbudene gir grunnleggende opplæring
innen husdyrfag, plantefag, økonomi og maskintek-
nikk. Samtidig er det klart at denne generelle kunn-
skapen ikke er tilstrekkelig til å møte behovet for
spesialistkunnskap innen avanserte biologiske pro-
duksjoner som for eksempel melk og kjøtt. 

Fagskolene skal gi et tilbud som bedre kan møte de
reelle kravene til kompetanse innen for eksempel
moderne husdyrproduksjon. Her har man i noen år
allerede hatt et tilbud ved Tomb i Østfold. Nye til-
bud er under etablering, som i planteproduksjon
ved Hvam i Akershus. Dette er «postgymnasiale»
utdanninger der målet er at teori og praksis skal gå
hånd i hånd. Så langt har fagskolene slitt med en litt
uklar status hos arbeidsgivere, og gjennomført fag-
skole har ikke gitt fratrekk i studiepoeng på UMB
eller høgskolene. Det er derfor behov for en avkla-
ring av forholdet mellom fagskoler og høgskoleut-
danning.

Nasjonal evaluering av landbruksutdanning
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Den positive utviklingen av salg av sæd av Limousin så
langt i år er gjengitt nedenfor.
Seminbruken generelt i kjøttfeavlen går dessverre feil
vei i Norge, men hos Limousin går det motstrøms. Hittil
i år har salget gått opp med 309 doser sammenlignet
med samme tid i fjor; dette gir en økning på 11 %.
Statistikken viser at kollet genetikk er populært! Av
de 13 mest solgte oksene er 7 kollet. De 13 mest solgte
oksene har solgt 3269 doser. Av dette er det solgt 1873
doser kollet sæd.
Statistikken gjelder alle doser som er fakturert i år, og
det kan derfor være noen som er brukt på slutten av
2012, men tror det ikke betyr noe av betydning. 
Oversikt over de 20 største: 

Rang Nr Navn Antall Rang Nr Navn Antall

1 72119 Gubben av Hvam 513 11 72091 Farman av Dovre 134

2 72118 Gerhard av Gautestad 466 11 72065 Dentatus av Dovre 134

3 72117 Grim av Dovre 338 13 72127 Risvang Gustav 104

4 72093 Fabian av Gorseth 313 14 72046 Bjarne av Schjøll 103

5 72057 Charmant av Dovre 305 15 72121 Armoric 92

6 72092 Fernando av Wandsvik 236 16 72044 Suc Au May 91

7 72120 Gino av Kittelsrud 220 17 72013 Cyan Po 77

8 72094 Fido av Steinvik 188 18 72085 Bolide 69

9 72106 Bavardage 163 19 72085 Mateo PP 61

10 72126 Maradona PP 155 20 72122 Branceille 36

Salget av norsk, kollet semin går så det ryker

Gubben av Hvam topper sædsalget.

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!
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En årsbesetning på 150 limousin-
dyr; 500 slaktegriser; 12 vinterfôra
sauer; fôr- og frøproduksjon; egen
omsetning av et tjuetalls kvigeslakt.
Beitedyr på åtte ulike beiter i som-
merhalvåret. For to personer å ta
ansvar for alt dette, er ingen lat-
mannsjobb. Så er det et svært offen-
sivt og positivt par vi besøker en
tidlig julidag i Hurum: Tonje og Terje
Ouff. 

Det driftige paret har på ingen
måte vært gratispassasjerer på noe
ferdigsnekra opplegg. Det er bare
gjennom hardt arbeid og vilje til
omstilling som har tatt dem dit de
er i dag. Det er vel først i de fire-fem
siste årene de kan sies å ha nytt
godt av et ferdig konsept: Kalv Unik.

Ekteparet Ouff startet sin produ-
sentkarriere som melkebønder på
et forpaktet bruk i Re i Vestfold fra
1996. I 2003 tok de over gården
Røed - farsgården til Tonje på
Holmsbu i Hurum. De bestemte seg
raskt for å satse på kjøttfe. Etter å ha
vurdert en partre raser, falt valget
på limousin. De kjøpte sin første

limousinokse fra Terje Sviland, og
brukte oksen på sine 16 NRF-kuer. I
tillegg kjøpte de inn en del krys-
ningskuer.

Nytt ammekufjøs
Samme år bygde de et nytt amme-
kufjøs som de utvidet i 2005 – i dag
ca. 1.600 kvm.. Gammelfjøset ble
innredet til smågrisproduksjon
med plass til gjeldpurkene i et
ominnredet redskapshus. Som
nevnt innledningsvis er Tonje og
Terje innstilt på å snu kappen etter
vinden, og vi kan ikke gi alle detaljer
i de årene de har drevet på Røed. 

Dagens drift innebærer at de har
bestemt seg for å avvikle smågris-
produksjonen og satse på en års-
produksjon på om lag 500 slakte-
gris. Fjøset etter gjeldpurkene er
ominnredet til «LUN-fjøs» for fram-
fôring av okser til limousin kalv. I
sommer har han satt inn femti NRF-
kalver som skal leveres som
Gourmetkalv på tidlighøsten. – Jeg
hater å se tomme fjøs, sier Terje. Så
ved fjøsinnsett i høst, skal bingene
fylles med limousinkalver.

Tonje tilføyer at de har noen sauer
på gården i hovedsak skyldes at
deres 12-årige datter, Helene, skal
ha noen dyr å stelle med. – Det er
viktig at den oppvoksende genera-
sjon venner seg til å stelle og å ha
ansvar for dyr i håp om at de vil fort-
sette i vår gate når de blir voksne.
Limousinene er for store og virker
for voldsomme for ei lita jente å
stulle med. Grisehuset er heller ikke
den ideelle arena. Så derfor fant vi
ut at sauene er en passende syssel. I
tillegg tilbyr vi våre kunder lamme-
kjøtt på høsten, opplyser Tonje.

Egen kjøttomsetning
Ekteparet på Røed gård har
gjennom flere år tatt tilbake ned-
skåret returslakt og solgt til privat-
personer og restauranter. Halve
skrotter er solgt til dagligvareforret-
ninger – hovedsakelig til Meny. – I
og med at vi fra starten hadde ute-
lukkende krysningsdyr til slakt, ville
vi forsøke å bedre økonomi ut av
slaktene ved å selge selv til en høy-
ere pris enn ordinære slakteopp-
gjør. Og det har vi lykkes bra med
fram til nå, sier de to. 

Terje og Tonje Ouff har hendene ful      

-Vi har egen omsetning av kviger som vi ikke vil satse på i avlen. De slaktes på ca. 200 kg. Og vi selger hele pakken med
både fileter, steiker og kvernet kjøtt forteller Tonje og Terje Ouff.
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      le med gårdsdrift og eget kjøttsalg
«Mellomkalv fra Biffgården – En
mør delikatesse». «Limousin – et
naturlig valg». Disse tekstene lyser i
mot en nede ved veikrysset opp til
gården og på kjølehengeren som
varene fraktes ut med. I tillegg pry-
des stativ og bil av et herlig bilde av
avlsoksen som ble kjøpt av Martin
Scharning. Den hadde gener fra
Ferry/Duvalier.

I dag driver vi ikke noen aktiv mar-
kedsføring for å få nye kunder.
Jungeltelegrafen virker i tilstrekke-
lig grad. Bare noen hundre meter
fra gården ligger det et hyttefelt. Og
beboerne der passerer skiltet ved
veien flere ganger i året. Og på tur
ned til hyttene er det mange som
stopper og beskuer dyrene som går
på beite. Og mange går turer med
barna for å se på limousinene. - Dyr
på beite er sjeldsynt her i området.
Og det er en fin markedsføring av
både våre produkter og vår næring,
konstaterer Tonje.

-Vi selger kviger som vi ikke vil satse
på i avlen. Vi slakter de på ca. 200 kg.
Og vi selger hele pakken med både
fileter, steiker og kvernet kjøtt. I og
med at LUN-prisene på både kviger
og okser er så pass gode, vurderer vi
hvor mye vi skal satse på dette i tida
framover. Det er mye arbeid med
salg, henting og utkjøring. Så vi får
bestemme oss for hvordan vi vil
satse. Å oppnå kr. 18.000 for et slakt
gjennom LUN/Fatland er vel noe av
det mest lønnsomme i norsk mat-
produksjon i dag, hevder Terje.

Terje poengterer sterkt at han har
fått med seg nær nabo Arnold
Sundby på «laget». – Endelig har jeg
fått en avler som deler mine interes-
ser for avl og drift. En samtalepart-
ner som forstår en, er godt å ha.
Kanskje det mest verdifulle er at vi
kjøper avlsokser sammen slik at vi
kan bytte på når den har gjort job-
ben hos den ene. Dessuten samar-

beider vi til dels om beiting hvor kyr
og kviger går med de felles innkjøp-
te oksene. Slik får vi begge utnyttet
oksene maksimalt. I tillegg hjelper
vi hverandre ved kalvinger under
ferier.

-Nå har vi den kollete oksen Francis
av Hvam og Elvar av Dovre, sønn av
Agvald av Dovre. Den er snart ferdig
med jobben hos oss, og vil bli lagt
ut for salg til høsten.

Spredt kalving
Paret på Røed har i alle år lagt vekt
på spredt kalving med en topp på
etterjulsvinteren og høsten. Det er

en fordel å ha en god del kuer med
kalv ute på beitene. Under vårt
besøk hadde de kalvingsklare kvi-
ger i fjøset. De foretrekker å ta kvi-
gene inn på enkeltbinge under kal-
ving. Etterpå venter saftige beiter.
Slakteklare okser og kviger var også
inne i fjøset – noen av oksene var
klare for levering på Lun-avtalen
med Fatland. 
Med spredt kalving oppnår Terje at
det han gjerne ser som et mål: Ikke
tomme fjøs på sommeren. Men
med om lag etthundre dyr på beite,
oppnås et betydelig beløp i beitetil-
skudd. Og det gir også mer ledig tid
til ta seg av fôr- og frøproduksjon.

Bilhengeren som benyttes til utkjøring av kjøtt, prydes av et herlig bilde av avlsoksen
som ble kjøpt av Martin Scharning. Den hadde gener fra Ferry/Duvalier, forteller Tone
og Terje med en smule stolthet.

-Å oppnå kr. 18.000 for et slakt gjennom LUN/Fatland er vel noe av det mest
lønnsomme i norsk matproduksjon i dag, hevder Terje. På bildet en slakteklar
okse.



8

Det som opptar Terje i avlen, er lyn-
net på limousin. Han mener at
limousinmiljøet ikke er i mål når det
gjelder den delen av avlen. – Over år
har jeg utelukkende kjøpt avlsokser
på Staurauksjonen, og jeg har kjøpt
mordyr på kvigeauksjonene. Det må
være de beste kjøpsarenaene for
dyr som er kvalitetssikret. Så det
skulle borge for at jeg skulle ha
gode linjer i min besetning etter så
mange år. Men ennå synes jeg at jeg
må sjalte ut for mange dyr, sier Terje,
og legger til at han kjøpte ei limous-
inku på Biff 2013. Den er drektig
med en kalv av Mateo. Han venter i
spenning på avkommet.

-Vi bruker mange timer sammen
med dyra. Likevel er det flere ung-
dyr som står som elger med høyt
hevet hode når vi kommer opp til
flokken i bingen – klare til å løpe. Og
slik vil vi ikke ha det, føyer Tonje til.

Paret mener ikke at limousinene
skal være tamme i ordets mest
utrerte forstand. Men det er tydelig
at det er en del dyr som ikke takler
flokklivet godt. Flokkinstinktet trer
fram i så sterk grad at de blir for vâre
og skye. 

Ikke i mål ennå
-Jeg transporterer dyra hele som-
meren mellom ulike beiter. Og da er
jeg avhengig av at kua med kalven
er lette å få til å gå opp i hengeren
uten å stikke av gang på gang. Gjør

de det, er slakhuset neste stopp.
Derfor vil jeg ikke friskmelde
limousinmiljøets arbeid med å få
fram linjer med det rette lynnet, slår
Terje fast.

Dette fikk vi syn for segn på under
vårt besøk. Når Terje gikk opp i
bingen med bortsorterte kviger,
hevet de hodet – tydelig klar til å
stikke. Når jeg fulgte paret ut på
beitet, stilte Terje seg opp i utkanten
av beitet og lokket på dyra – noen
hadde sogar lagt seg til for å tygge

drøv. Hele flokken kom og omkran-
set oss. Det uten at han skramlet
med en fôrbøtte!

Og luskende og luktende rundt i
flokken gikk Heffalump av Søtstuen
– den siste anskaffelsen og med
Bolide-blod i årene. Den gikk rolig
som en huskatt ut av hestehenge-
ren når Gunhild Sæteråsen og man-
nen Jan kom kjørende med den, i
følge paret.

Det benyttes til dels kraftfôrauto-
mat for kalvene på beitet, og inne i
fjøset får slaktedyra fri tilgang på
kraftfôr for å sikre god tilvekst. – Jeg
har god erfaring med å bruke Biff
Intensiv, sier Terje. 

Paret Tonje og Terje Ouff er skjønt
enige om at det går ikke an å satse
på landbruk om en ønsker å bli mil-
lionær. Da må en satse på andre

yrker eller bransjer. Men de
har sett det som sin livsopp-
gave å stase på matproduk-
sjon – og ser ut til å ha lykkes
godt med det. Og så er de
villige til å akseptere at en
regnfull forsommer ser ut til
å forårsake at ferieplanene
synes å gå fløyten.

Sterkere satsing på lynne

Det som opptar Terje i avlen, er lynnet på limousin. - Jeg vil ikke friskmelde
limousinmiljøets arbeid med å få fram linjer med det rette lynnet, slår Terje fast.

Røed Gård
110 da innmark
800 da skog og utmark
1100 da leid mark til beite og fôr
(1000 da økologisk)
65 mordyr
100 da raigras
140 da engsvinge
140 da bønner med engsvingel gjenlegg
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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.

-Jeg transporterer dyra hele sommeren mellom ulike beiter. Og da er jeg avhengig av at kua med kalven er lette å få til
å gå opp i hengeren uten å stikke av gang på gang, sier en bestemt Terje og får støtte fra Tonje. Forrest Heffalump av
Søtstuen – den siste anskaffede oksen og med Bolide-blod i årene.
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Kvigene må tas inn fra beite med
det aller første og fores ekstra for
å oppnå vekt og klasse. Har vekt i
ungdyrfjøset slik at jeg kan sjek-
ke levendevekt.

-Jeg har meldt min interesse for
Norturas tilbud om opplegget Ungt
Kjøttfe. Selskapet har det en kan
kalle underbetalt kviger mellom sju
og tolv måneder, sier Nortura -
leverandøren Thorstein Hensrud,
Jevnaker, til LimousinNytt.

Opplegget går ut på å gi en mer-
pris på kr. 15,-/kg ut over andre pris-
tillegg for kvigeslakt på minimum
200 kg slaktevekt ved max 12
måneders alder. Opplegget gjelder
i første omgang Region Øst.

Den erfarne limousinavleren opp-
lyser at han ikke har noen kviger å
levere umiddelbart. – Kvigene mine
går ute på beite ennå, og er slakte-
klare senere i høst. Og jeg kommer

nok til å melde inn noen av disse for
å få litt erfaringer i forhold til alder
og vekt. Kvigene må tas inn fra
beite med det aller første og fôres
ekstra for å oppnå vekt og klasse.
Har vekt i ungdyrfjøset slik at jeg
kan sjekke levendevekt, sier
Hensrud.

-Det er alltids noen kviger som vi
hverken vil sette på selv eller selge.
Disse overskuddskvigene har jeg
tatt inn og fôret opp til om lag 280
kg i slaktevekt. Og til og med på
limousin er det en reell risiko for å
få fett-trekk ved slike vekter på kvi-
ger. At vi nå for muligheten til å
kunne slakte de på rundt året til
interessante merpriser er positivt
for både driftsopplegget på gården
og for økonomien i driften. Gode
priser, sparte fôrkostnader og ledig
plass til økt innsett, er positivt, slår
Thorsten Hensrud fast.

Hensrud selger en del kviger til liv-
dyr. Å få nesten samme pris for å
slakte kvigene, vil virke positivt inn
på livdyrprisen.

Norturas tilbud om kvige-
slakting positivt mottatt

-Gode priser, sparte fôrkostnader og
ledig plass til økt innsett, er positivt,
slår Thorsten Hensrud fast.

At Nortura nå kommer med sitt til-
bud på slakting av limousinkviger
på minimum 200 kg, vil skape kon-
kurranse i markedet som
LUN/Fatland til nå har vært nær-
mest enerådende på. Når Nortura
satser på dette viser det at marke-
det etterspør og er villige til å beta-
le for denne type kvalitetskjøtt. Og
konkurranse er sunt – og til fordel
oss avlere, sier limousinavler og
mangeårig styremedlem i Norsk
Limousin, Øivind Aandstad,
Trøgstad.

Aandstad minner om at en del
medlemmer av Norsk Limousin av
ulike årsaker har valgt Nortura som
sin faste samarbeidspartner på slak-
tesiden. Og for disse er Norturas
Ungt Kjøttfe svært interessant.

-Jeg er en av disse, og er i disse
dager i ferd med å vurdere tilbudet.
Før solgte jeg kviger som ikke ble
brukt til egen avl til liv ved ca. 8-10
mnd alder. De senere årene har
overskuddskvigene blitt fôret opp
og slaktet ved ca. 15-18 mnd alder.
Dette har fungert bra, og gitt godt
utbytte. Men jeg vil nok vurdere å
prøveslakte noen slik at jeg vinner
erfaringer på slakting av kviger på
rundt et år. Jeg ser ikke bort fra at
erfaringen vil tilsi at de bør settes
på mer intensiv fôring skal en
oppnå minimums 200 kg slakte-
vekt, mener Øivind.

-Konkurranse er sunt – og til fordel
oss avlere, sier limousinavler og
mangeårig styremedlem i Norsk
Limousin, Øivind Aandstad, Trøgstad.

Konkurranse er sunt
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Fire hundre da ryddes for skog
og kratt på Øvre Alm. Svære
hauger med grot er det første
vi legger merke til – om lag
10.000 kubikk. Bakenfor åpner
det seg ny duvende beitemark.
Helge Bjugstad arbeider ufor-
trødent med forberedelsene til
å etablere en limousinproduk-
sjon på det nyanskaffede bru-
ket på linje med det han har
fordelt på to gårder i dag.

Som omtalt i to foregående
utgaver av LimousinNytt har
Helge stilt seg positivt til at vi
følger hans prosjekt med å
bygge til nytt ammekufjøs på
Øvre Alm som han kjøpt for vel
et år siden. Helge Bjugstad har
mottatt tilsagn om tilskudd og
rentestøtte fra Innovasjon
Norge, og da var det bare å
brette opp ermene og be om
tilbud fra ulike leverandører og
håndverkere. Tilbudene ventes
inn i skrivende stund. Målet er
å komme i gang med bygging i
høst. 

Tenger mer beiter og eng
I den opprinnelige planen var
det prosjektert med å bygge et
fjøs med plass til 90 ammekyr
med full framfôring. Etter blant
annet en gjennomgang med
Innovasjon Norge, er arealet
redusert til et fjøs med plass til
78 ammekuer med plass til
kalv. Oppstalling av kviger og
avvente kalver legges til det
fjøset som Helge disponerer på

nabogården Dæli. En av grun-
nene til denne reduksjonen er
at gårdens eget fôrgrunnlag
må økes før besetningen økes
slik som først planlagt. Det nye
fjøset innredes med en flek-
sibel løsning slik at det kan
utvides. Finansieringen av
denne utvidelsen kan det
søkes om nye midler til fra
Innovasjon Norge om fem år.

Mens at tilbyderne regner på
de priser de vil fremme, har
Helge tatt fatt i prosjektet med
å skaffe til veie tilstrekkelig
beite- og fôrareal. Og han har
nok av egnet mark for rydding
og nydyrking. Xxxx da skog
fulgte med på kjøpet. Fire
hogstmaskiner var i sving med
rydding av 400 da skog og
kratt da vi besøkte Øvre Alm i
begynnelsen av juli. Av dette
skal 150 da benyttes til fôrpro-
duksjon. Vel 2.000 kubikk tre-
virke og om lag 10.000 kubikk
grot lå i svære hauger på to
områder under vårt besøk.

Det er nok så bratte stigninger
opp til Øvre Alm. Men straks du
svinger inn på tunet, flater ter-
renget ut og byr på duvende
enger og beiter. Det må sies å
være et lettdrevet bruk.  I den
skogen som står igjen, har
jorda god bonitet, og det vil
være uproblematisk å rydde
mer beite og grasmark dersom
det skulle bli nødvendig.

Lave tømmerpriser
-Det er et mål at jeg skal kunne
drive med en limousinproduk-
sjon med en besetning på nivå
med det jeg har i dag på en
gård i framtiden. Grunnlaget
for det er jeg i ferd med å
legge, sier Helge til
LimousinNytt. - Skogen jeg
rydder nå, er ikke hogstmoden.
Derfor blir det noe mer grot
enn trevirke. Men med de tøm-
merprisene som er nå, hadde
det ikke vært lønnsomt for
meg å vente. For meg er det
lønnsomt å rydde den til beiter
og eng, og slippe limousinene
innpå for å produsere kjøtt.

Med i Bjugstads regnestykke
tas inn at han får tilskudd til å
dekke hogst og framkjøring.
Den beregnes ut fra sittet på
de haugene som ligger der, og
regnes ut ved bruk av en gitt
faktor. Groten skal nyttes til
biomasse.

Etterspørselen er litt laber
akkurat for øyeblikket, men det
regnes med at den vil stige.
Helge må forskuttere merver-
diavgiften, men ved å føre fort-
løpende momsregnskap kan
de fås tilbake nok så kjapt. En
annen vesentlig del av den
økonomiske fordelen er kultur-
landskapstilskuddet til både
beite og innmark. Og på top-
pen kommer verdien av
limousinproduksjonen.

Helge Bjugstad rydder
skog til beite og eng
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Mineralmangel har flere limousinavlere merket føl-
gene av. Den mest omtalte er mangelen på antiok-
sidanten selen. Den gir svake og stivbente kalver
som mister sugeevnen. Den forårsaker kalvedød
dersom det ikke blir gjort strakstiltak: Sprøyte med
selen og E-vitamin.

Men bildet kan være mer sammensatt enn som så.
Mineralene har en tendens til å spille sammen og gjen-
sidig innvirke på hverandre. Derfor er det risikabelt
bare å sette fokus på selen. Den virker sammen med
andre stoffer. Vi bringer en fagartikkel om de ulike stof-
fene i dette bladet.

Brian tidlig ute
En av de limousinavlerne som tidlig tok fatt i denne
problematikken, er Brian Gjermstad fra Ytterøy. På mid-
ten av 1990-tallet oppdaget Brian at noe var galt i flok-
ken. Fine, nyfødte kalver ble stive og i dårlig form rett
etter fødselen. Et par av de fineste kalvene døde i 6 – 8
ukers alder, rett etter utslipp på beite. Han kontaktet
dyrlege.

-Flere dyrleger har hatt den holdningen at dyr tar i seg
det de har behov for. Så jeg fikk forståelsen av at jeg
bare måtte avfinne meg med situasjonen. Det gjorde
jeg ikke. Jeg tok kontakt med danske Kristian Erik Bøge,
som etter hvert er blitt godt kjent i norsk limousinmiljø.
Da han hørte beskrivelsen av dyrene, sa han tvert at
dette ført og fremst tydet på selenmangel. Blodprøve
viste det samme. Da satte jeg straks inn tiltak for å rette
opp dette. Kalver med symptomer, samt noen kyr, fikk
injeksjoner med selen og E-vitamin, sier Brian
Gjermstad til LimousinNytt.

-Noen kalver som virket dødsstive, fikk selensprøyte og
kviknet til. Noen veldig svake kalver fikk selensprøyte,
men døde i løpet av minutter etter injeksjonen. Dette
lærte både meg og veterinæren at hurtig behandling
var helt avgjørende. Ved et tilfelle oppdaget jeg symp-
tomene om morgenen og ringte veterinæren. Han kom
ved femtiden på ettermiddagen, men kalven døde rett
etter å ha fått injeksjon. Neste gang kom han straks, og
da berget vi kalven.

Brunstproblemer
Kyr som går ned i vekt og ikke kommer i brunst, blir
gjerne sendt til slakteriet. I ett tilfelle sendte jeg inn
blodprøve i stedet, og fikk fastslått lavt selennivå. Dette
kan unngås eller rettes på med å gi selen. Det er en ten-
dens til at en del av de eldre kyrne ikke stiller seg først i

køen når godbitene deles ut. Det gjelder også for de
som er i dårlig hold. De gir jeg en ekstra porsjon amme-
kukonsentrat, som inneholder selen, opplyser Brian.

-Jeg ser det som mitt ansvar å gi dyrene det de trenger.
Det er jeg som må ta tapet dersom de ikke får det, slår
Ytterøy-bonden kategorisk fast.
Brian låser dyrene på fôrbrettet og deler ut ammeku-
konsentrat til kyrne hver dag i inneperioden. De som
ser ut til å være i dårlig hold, får litt ekstra  - men ikke
over halvannen kilo slik det står i bruksanvisningen.
Det siste året har de drektige kyrne i tillegg fått ekstra
tilskudd av mineraler og vitaminer lagt ned som bolus
6 til 7 uker før kalving. Dette fører til mindre risiko for
selenmangel etter fødselen, og sikrer at kalven får en
bedre start på livet. I tillegg sikrer det at kua kommer
tidligere i brunst etter kalving. Ei tom ku er kostbart.

Kalvene følges tett opp
-Dessuten følger jeg med kalvene framover. Jeg ser
etter om de virker slappe, begynner å dra på bakbeina
og virker stive når de skal legge seg. Dette er tydelige
tegn på selenmangel og injeksjon må gis. Selv om du

Mineralmangel er alvorl    

Brian Gjermstad går igjennom klassifiseringsresulta-
tene for de fine slaktene i bakgrunnen med Solbritt
Rosø, Animalia. E-slakt på grensa til E+ tyder på at
oksene har fått det de hadde behov for. 
(Arkivbilde fra 2005)
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raskt ser framgang, så er ikke det ensbetydende med at
den tar igjen det tapte. Den må nok fôres lengre og
slaktes senere. Derfor gjelder det å være på alerten slik
at en unngår økonomisk tap.
-Jeg har beiter ned mot sjøen og dyra kan gå i fjæra og
ete tang. Så en skulle tro at mineralstatusen er god. Det
er den ikke. Vind fra sjøen fører salt inn over beitene.
Forsøk på å få dyra til å ete mineraler ute på beite har
vært mislykket. De fleste mineralblandinger har salt
som lokkemiddel. Dette frister ikke mine dyr. 

Selen i gjødsla
-Jeg har konsekvent brukt gjødsel med selen, 21-3-8,

siden den kom på markedet for 10 – 12 år siden. Jeg har
en del nydyrka mark. Den inneholder ofte lite magne-
sium som igjen påvirker opptaket av selen. Derfor
benytter jeg dolomittkalk som inneholder magnesium.
Selv om det er mange tiltak som kan kompensere for
mangel på selen, så er det ting som tyder på at ekstra
lave nivåer av selen i besetningen, er vanskelige å rette
opp.  Det er min erfaring at det gjelder å ta i bruk hele
spektret av virkemidler for å kunne ta ut marginene i
besetningen, råder Brian Gjermstad.

Forts. neste side

  ig men kan forebygges

Beitene til Brian Gjermstad, Ytterøy, blir gjødslet med selenberiket gjødsel. Det selenet hans dyr får gjennom graset,
utnyttes tre ganger bedre og er mer tilgjengelig for dyra hans enn det de får gjennom uorganisk tilsetninger. 

FOTO: OLE H. OKSTAD.
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Forebygger
med å
sprøyte kalvene
Gustav Steinvik, durkdreven
limousinavler fra Skatval, opplevde
for vel et år siden at kalvene ikke var
i så god form etter fødselen som
han var vant til. Han mistet også et
par stykker uten at det ble tatt prø-
ver som klarla noen årsak. Ut fra
sine kunnskaper som var ervervet
gjennom årene, begynte han umid-
delbart med å sette sprøyter med
selen og E-vitamin på alle nyfødte
kalver.

Det er mulig jeg kunne forsøkt å sile
ut de kalvene som har behov og
ikke. Men jeg velger å operere etter
føre-vàr-prinsippet, og har gode
erfaringer med det. Har ikke opp-
levd det samme etter at jeg begyn-
te med det. Det har større økono-
miske konsekvenser å velge bort en
kalv som hadde hatt behov for
selentilførsel enn å sprøyte en for
mye, sier Gustav til LimousinNytt.
Steinvik legger til at dette tiltaket
ikke avhjelper problemet med
utsatt brunst på kua etter fødselen.
Jeg gir tilskuddet Storfe og Geit,
men kyrne har ikke særlig appetitt
på tilskuddet. Så det er ikke tilstrek-
kelig for jeg plages en del med

brunsten på mine kyr. Ansatte i
Felleskjøpet har lovt å komme for å
se nærmere på forholdene, og jeg
håper at de kommer snart.

Gustav Steinvik sprøyter konsekvent
alle nyfødte kalver med selen.

Denne kalven til Gustav Steinvik ser
ikke ut til å mangle noe. 

Foto: Marit Steinvik Fløan, Fotokonkurransen.

Limousinavler Reidar Aamodt,
Hellvik, var for en del år siden pla-
get med overhyppighet av skjede-
framfall i sin besetning. I sin søken
etter å finne løsninger på proble-
met, fikk han ulike forklaringer:
Gener i tillegg til miljøfaktorer som
for eksempel bratte liggebåser og
dyras mineralbalanse.

-Av alle mulige årsaker grep jeg
fatt i å bedre mineralbalansen. I og
med at jeg opplevde det samme på
innkjøpte mordyr, valgte jeg å redu-
sere betydningen av genetikk som
hovedårsak. Jeg valgte å satse på gi

dyra mineralblandingen Premium
Grovfor fra Fiskå Mølle, og forbe-
dringene viste seg raskt. Kraftfôr
bruker jeg kun i laktasjonsperioden
mens dyrene står inne.
Skjedeframfall er blitt en sjelden-
het.

-Selv om jeg holder døra åpen for
genetiske årsaker, har jeg oppnådd
gode praktiske resultater. Og selv
om jeg ikke har sett noen vitenska-
pelig dokumentasjon på riktighe-
ten av mine tiltak, så ser jeg det slik
at dersom en opplever gode prak-
tiske resultater fra driften, må en

handle deretter. Å vente på viten-
skapelig dokumentasjon før tiltak
settes inn, kan føre til betydelig tap,
sier Reidar.

Fikk kontroll over skjedeframfall

Reidar Aamodt ha lykkes godt i å til-
føre dyra sine mineraltilskudd.
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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. 
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Vi deler gjerne mineralene inn i to
grupper, makromineraler og
mikromineraler (sporstoffer).
Forskjellen på de to gruppene er
mengden de vanligvis forekommer
i. Makromineralene omfatter kal-
sium (Ca), fosfor (P), magnesium
(Mg), natrium (Na) kalium (K), svo-
vel (S) og klor (Cl). De viktigste
sporstoffene er jern (Fe), kobber
(Cu), kobolt (Co), jod (I), mangan
(Mn), sink (Zn), molybden (Mo) og
selen (Se).
Kalsium og fosfor er de minera-
lene det finnes mest av i kroppen,
og er nødvendige for riktig utvik-
ling av bein. I tillegg er kalsium vik-
tig for nervesignaler, muskelsam-
mentrekninger og funksjon av flere
enzymer. Mangel på disse eller feil
forhold mellom dem kan derfor gi
unormal beinvekst, denne tilstan-
den kalles rakitt. Det er helst dyr i
vekst som utvikler rakitt, dette
kjennetegnes ved at dyrene får
krokete bein med fortykninger ved
leddene.  Grovfôr inneholder bra
med kalsium, mens det er bra med
fosfor i kraftfôr. Vitamin D3 er nød-

vendig for opptak av kalsium.
Mangel på kalsium er årsaken til
mjølkefeber hos mjølkekyr. Dette
er sjelden hos ammeku, fordi
ammekyr har lavere ytelse, men
kan forekomme dersom fôret er
særlig fattig på kalsium. 
Magnesium er en byggestein i
mange viktige molekyler og deltar
i flere livsnødvendige reaksjoner i
kroppen, blant annet omsetning av
energi. Hos ku fører magnesium-
mangel til kramper og er dødelig
uten behandling. Døden kan inn-
treffe raskt slik at man kan finne
kua død på beite uten at det er
observert noe unormalt.
Magnesiummangel opptrer gjerne
på frodig forsommerbeite, og kal-
les graskrampe. Tilstanden kan
også opptre på innefôring, og kal-
les da for fjøskrampe. Høyt kalium-
nivå og høyt proteinnivå i fôret
hemmer opptaket av magnesium
og bidrar til mangelsjukdom.
Natrium og kalium er viktige for
væskebalansen i kroppen. Kalium
er spesielt viktig for væskebalan-
sen inne i cellene, og samspillet

mellom disse stoffene er viktige for
blant annet signaloverføringer
langs nervebanene. Mangel på
natrium kan virke hemmende på
fôropptaket og gi salthunger. I bei-
tegras er det ofte lavt natrium, sær-
lig hvis kaliumnivået er høyt.
Derfor er det ofte nødvendig med
tilskudd av salt på beite. 
Kobber har kort avstand mellom
fysiologisk nivå og forgiftning. Sau
er særlig følsom for forgiftning. Ved
mangel ses avfarging av hårlaget,
diare, dårlig tilvekst og manglende
melkeproduksjon hos mjølkeku.
Høye nivåer av svovel og molyb-
den i fôret binder kobber slik at
opptaket hemmes.
Selen virker som antioksidant i
samspill med vitamin E. Mangel på
selen og vitamin E kan føre til mus-
kelskade og hjertestans hos raskt-
voksende kalver. Videre virker
mangel på selen og vitamin E
negativt på fruktbarheten og
immunforsvaret. Sist men ikke
minst kan mangel på selen og vita-
min E hos kua før kalving gi kalver
som er svake og har nedsatt suge-
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Ved fôring av storfe er ofte hovedfo-
kuset på energi og protein. Det er
fordi effekten av mangel på energi
og protein er lett å se, dyrene vokser
ikke. I tillegg er det viktig å sørge for
at dyrene får tilstrekkelig mengde
av de forskjellige mineralene og
vitaminene som er nødvendige.
Mineralbehovet avhenger av flere
faktorer. Behov til vedlikehold, akti-
vitet, vekst, vekst av foster og mjøl-
keproduksjon. For de fleste av mine-
ralene er det slik at de lagres i krop-
pen, derfor er det ikke avgjørende at
dyrene får lik tildeling fra dag til

dag, men at de over tid får riktig
mengde totalt sett.
Opptak av mineraler hos storfe
avhenger av innholdet av de spesi-
fikke mineralene i fôret, og den bio-
logiske tilgjengeligheten av minera-
lene. Det er stor variasjon i innhol-
det av enkelte mineraler i grovfôr. I
stor grad er dette avhengig av
jordsmonnets sammensetning. For
eksempel er jordsmonnet i innlan-
det fattig på selen og jod, mens det
er lite kobber i jorda ved
Oslofjorden og på sør- og vestlan-
det. Likevel kan det være store vari-

asjoner innenfor samme geografis-
ke område. Innholdet i plantene
avhenger av forhold ved jordsmon-
net, hvilke plantearter som finnes
og hvilke vekststadier de er i. 
Sist men ikke minst avhenger opp-
taket av mineraler hos storfe av den
biologiske tilgjengeligheten av
mineralet. Det er slik at høye eller
lave nivåer av spesifikke mineraler
kan påvirke opptaket av andrre. For
eksempel fører høyt nivå av molyb-
den og svovel til lavere opptak av
kobber. Videre er opptaket avheng-
ig av hvilken form mineralet forelig-

Tilførsel av mineraler til  

Oversikt over de viktigste mineralene og sjukdommer som opptr     



refleks etter kalving. Det er gene-
relt lave verdier av selen i jords-
monnet i Norge. Nivåene er lavere
jo lenger inn i landet man kommer.
Ferskt gras har bra med vitamin E
og kan i noen grad kompensere for
lave nivåer av selen. I dårlig berga
silo og halm er det lite vitamin E.
Jod er nødvendig for produksjon

av stoffskiftehormon. Mangel på
jod kan føre til struma, som er en
unormal forstørring av skjold-
bruskkjertelen. Jodmangel kan
også gi dårligere fruktbarhet, mer
omløp og aborter. I likhet med
selenmangel kan jodmangel gi
svakfødte kalver og økt dødelighet
av spedkalv. Dersom det er lave
nivåer av både jod og selen kan
mangelen på disse to sporstoffene
forverre hverandre, dette kommer
av at selen er nødvendig for at
stoffskiftehormonet skal fungere
slik det skal. Det vil si at lavt nivå av
jod kan føre til svakfødte kalver
selv om selen finnes i mengder
som vanligvis ikke ville gitt proble-
mer. Jodmangel forekommer helst
i innlandet, da innholdet i jords-

monnet synker med økende
avstand fra havet. Opptak av visse
planter (for eksempel raps) kan
framkalle mangel ved at de inne-
holder stoffer som binder jod.
Selv om mangelen ikke er alvorlig
nok til å gi typiske sjukdomsbilder
slik som det er beskrevet ovenfor
kan den ha betydning. Flere av
sporstoffene er nødvendige både
for kroppens immunforsvar og for
reproduksjon. Derfor er tilstrekke-
lig mineraltilførsel nødvendig for
god helse og produksjon i beset-
ningen. 

Praktisk tildeling
En bør vurdere å tildele standard
mineralblanding i den mengden
som er anbefalt av produsenten til
alle storfe som får lite kraftfôr. Hvis
andre mineraler ikke tildeles er
saltstein et minimum. Der det er

kjent mangel av spesifikke minera-
ler må en dekke dette, for eksem-
pel ved å velge en blanding som er
tilsatt mer av dette mineralet eller
ved å gi ekstra tilførsel med vom-
bolus, injeksjon eller ved å bruke
beriket gjødsel på jordene. Følg
med på at dyrene får i seg det de
skal. Det gjøres enkelt ved å dele
vekta på en sekk på antall dyr og
antall dager det tar før sekken er
brukt opp
Det er mange mineraler som er
nødvendige for storfe og det er
mange produkter tilgjengelige fra
forskjellige produsenter. Søk gjerne
råd hos fôringsveiledere og/eller
veterinæren før du bestemmer deg
for et opplegg om passer i din
besetning
Artikkelen er gjengitt med tillatelse
fra Charolaisnytt
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ger i. Fôrprodusenter reklamerer
ofte med at en mineralnæring inne-
holder den biologiske formen av et
mineral. Det vil si at mineralet er
bundet til organiske molekyler, noe
som gir nøytral ladning og raskere
absorbsjon. Til gjengjeld er det gjer-
ne dyrere å framstille den organiske
formen av mineralet.

PER KRISTIAN GROSETH, SPESIALISTKANDIDAT INNEN
REPRODUKSJON HOS STORFE, 

NORGES VETERINÆRHØGSKOLE.

     kjøttfe

        rer ved mangel av dem

Mangel på selen og vitamin E kan føre til muskelskade og hjertestans hos
rasktvoksende kalver. Ser ikke ut til å mangle hos denne limousinkalven.
Foto: Anita, Anne Ingeborg og Trond Jære, fra fotokonkurransen 2012.



18

En god forsyning av mineraler og
vitaminer legger grunnen for et
godt immunforsvar – både hos
kua og kalven. Kuas mineralstatus
kan i stor grad påvirke den nyfød-
te kalvens mineralstatus og over-
føringen av passivt immunforsvar
gjennom råmelka.  Husk mineral-
og vitamintilskudd for en god
helse i besetningen! 

Hvorfor trengs mineraler?
Mineraler blir vanligvis delt opp i to
hovedkategorier, makromineraler og
mikromineraler, avhengig av i hvor
store mengder de trengs i rasjonen.
Makromineraler, som for eksempel
kalsium, fosfor, magnesium og
natrium, er blant annet viktige for
nerve- og muskelfunksjon, oppbyg-
ging av skjelett og muskulatur, og
produksjon av melk. Mikromineraler,
som for eksempel kopper, sink og
selen, er viktige for immunsystemet.
Flere av dem inngår i de antioksidan-
ter som beskytter kroppen mot infek-
sjoner og sjukdommer. En god dek-
ning av vitamin A og vitamin E har
også betydning for et godt immun-
forsvar. 

Når trengs det tilskudd?
Grovfôr innholder ikke tilstrekkelig
med mineraler og innholdet av vita-
miner varierer kraftig. Av mineralene
et er fremst natrium, selen, kopper og
jod som det blir mangel på. Det er
også stor risiko at vitamintilførselen
blir før låg ved innefôring med kon-
servert grovfôr. Kyr som får betydeli-
ge mengder kraftfôr (ca. 5 kg eller
mer) får gjennom dette dekt behovet
for mineraler og vitaminer. Dyr som
får lite kraftfôr, slik ofte er tilfelle for
ammekyr, sinkyr og ungdyr, trenger
derimot mineral- og vitamintilskudd. 
Kuas mineralstatus er viktig for kal-
ven
En god dekning av mineraler og vita-
miner er ekstra viktig under sendrek-
tigheten. Det har betydning både for
kuas og kalvens helse. Kua vil være
spesielt utsatt for stress og store
påkjenninger i perioden rundt kal-

ving og trenger et sterkt immunfor-
svar. Mineralstatusen påvirker kvalite-
ten på råmelka når det gjelder mine-
raler, vitaminer og antistoffer som
den nyfødte kalven trenger for å
bygge opp sitt eget immunforsvar.
Storskalastudier har vist en økt risiko
for sykdommer, særlig diaré, hos kal-
ver i besetninger med dårlig mikro-
mineralstatus. Selv om selen har en
vesentlig rolle, så kan mangel på kop-
per, sink og jod også innvirke nega-
tivt på kalvens helse. Heldigvis kan
dette unnvikes med riktig tildelning
av mineraler under drektigheten. 
Selen
Selenmangel leder til redusert
immunforsvar, og er hos kalv assosi-
ert med kalvedødelighet, diaré, hjer-
tesvikt og muskelsykdommen myo-
pati. Selen kan effektivt transporteres
fra kua til fostret via morkaken.
Derfor kan tilskudd med selen under
drektigheten forbedre selenstatusen
hos kalven fra fødselen og minst seks
uker framover. Selentilskudd under
drektigheten kan også øke mengden
selen i råmelka, samt øke mengde
antistoff (IgG), både i råmelka og hos
kalven. En høg konsentrasjon av anti-

stoffer er viktig for oppbygging av
kalvens eget immunforsvar. I beset-
ninger med selenmangel har til-
skudd med selen også redusert tilfel-
lene av tilbakeholdt etterbyrd og
mastitt hos mordyrene.
Helseeffekten av uorganisk versus
organisk selen er stadig debattert.
Organisk selen har vist seg å gi
høgere seleninnhold i melka. Hos
ammekyr kan dette være positivt for
kalven som dier, men behøver ikke
nødvendigvis være mer optimalt for
kua. Vanligvis tilsettes selen i kraftfôr
og tilskuddsfôr fra en uorganisk kilde,
eventuelt en blanding av både uor-
ganisk og organisk selen. 

Tilskuddsfôr er løsningen
Det finns flere gode alternativ for å
tilby mineraler og vitaminer til kyr,
både i fjøs og på beite. Felleskjøpets
sortiment av tilskuddsfôr heter Pluss.
I sortimentet inngår et bredt utbud
av mineral- og vitamintilskudd tilpas-
set til ulike dyregrupper og situasjo-
ner. Det som skiller dem er dels
sammensetningen av de ulike mine-
ralene og vitaminene og dels i hvil-
ken form de er (pulver, pellets eller

Kuas mineralstatus kan i stor grad påvirke den nyfødte kalvens mineralstatus og
overføringen av passivt immunforsvar gjennom råmelka. 

FOTO: CASANDRA OMLAND, FOTOKONKURRANSEN 2012

Tilskuddsfôr til kyr gir  
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blokk). De fleste tilskuddsfôrene er
komplette blandninger sammensat-
te for å dekke nødvendige makro- og
mikromineraler samt vitamin A, D og
E. 
Til ammekubesetninger anbefales
Pluss Ammeku (kan gis i fri tilgang)
og Pluss Sinku (må doseres). I disse
tilskuddsfôrene inngår en viss andel
organisk selen og de har høgt inn-
hold av vitamin E. Det finns også et
kraftfôr utviklet spesielt til ammekyr
(FORMEL Ammeku Konsentrat) med
ekstra høyt innhold av mineraler og
vitaminer, tilpasset for å dekke mine-
ralbehovet med å gi 0,5-1 kg per dag.
Til de besetninger som har fullfôr
finns spesielt tilpassede mineral- og
vitamintilskudd i storsekk. Disse er i
pulverform og skal blandes inn i full-
fôrmiksen. Det finns flere varianter for
å passe til bruk av ulike alternative
fôrmidler. 
Hvis man er usikker på om kalven får
i seg tilstrekkelig med råmelk av god
kvalitet, anbefales et råmelkstilskudd,

som for eksempel Pluss Kalvepasta,
for å styrke immunforsvaret. Denne
inneholder antistoff fra egg, som bin-
der seg til sjukdomsframkallende
bakterier og minsker risikoen for
diaré. 

Tildeling i fri tilgang
Stadig flere velger å gi mineral- og
vitamintilskuddsfôr i fri tilgang, for
eksempel i ”MicroFeeder” ute på
beite. Det er en enkel måte å tilby
mineraler og vitaminer. Ulempen er
at man ikke vet hvor mye enkelte kyr
eter. Det tilrås å følge med på oppta-
ket for å kontrollere at gjennomsnitt-
lig opptak ligger innen anbefalte
mengder. Ved oppstart vil dyra som
regel ete mye for så å stabilisere opp-
taket. Det anbefales også at til-
skuddsfôr gis på et sted der spedkal-
vene ikke kommer til å ete. Det finns
risiko for at små kalver, som ikke har
så stort fôrinntak, kan få i seg for mye.
Dyr som får mineral- og vitamintil-
skudd i fri tilgang skal ikke gis pellets,

då denne har for god smakelighet til
avgrenset opptak. Der må man gi
pulver eller blokk, for eksempel Pluss
Ammeku, Pluss Storfe Appetitt eller
Pluss VM-blokk. Saltstein som innhol-
der mikromineraler vil gi et visst
bidrag, men kan ikke helt dekke dyras
behov for mikromineraler. De er
fremst egnet som en saltkilde for
kyrne. 

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

Linda Karlsson, Produktutvikler,
Felleskjøpet Fôrutvikling 

    friskere kalver!
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Den faglige sammenhengen
mellom selen og E-vitamin er for-
holdsvis god. Symptomer på mang-
el av selen kan delvis kompenseres
ved tilførsel av vitamin E. Og

omvendt. Derfor må man vurdere
tilgangen på begge disse to når
man vurderer helsestatus og risiko
for mangel på selen/vitamin E. 
Tilbakeholdt etterbyrd kan være et

tegn på mangel på disse elemen-
tene, men kan også ha andre årsa-
ker. 

Rikt på vitamin E
Ungt beitegras er svært rikt på E-
vitamin, mens bakketørket høy som
ikke er velberget, er tilnærmet kje-
misk fritt for E-vitamin. Også halm
er ”fritt” for vitamin E. Innholdet i
surfôr går ned med økt lagringstid.
Norske forsøk har dessuten vist at

Selen i alt kraftfôr
fra Fiskå Mølle

Kjell-Rune Vik, Fagsjef
drøvtyggarfôr og -
optimering

Jordsmonnet i Norge er svært fattig på selen, og derfor
må man tilføre dette mikromineralet gjennom fôrrasjo-
nen. Alle våre kraftfôr er derfor tilsatt selen, og totalinn-
holdet av selen i alle våre kraftfôr til drøvtyggere er der-
for helt i taket i forhold til hva som maksimalt tolereres av
Mattilsynet (0,5 mg/kg). 



surfôr fra rundballer om våren har
lavere innhold enn tilsvarende sur-
fôr fra plan/tårnsilo.

Drøvtyggere som får lite kraftfôr,
står i fare for å få for lite av både
selen og andre mikro- og makromi-
neraler, samt vitaminer. Spesielt
gjelder dette i beiteperioden, men
også i tørrperioden til melkekyr,
eller til ammekyr der fôrrasjonen i
all hovedsak består av surfôr. 

Vitaminmangel
Mangel av vitaminer og mineraler
gir dels redusert motstandskraft
mot sykdom både i mordyret og
avkommet, og svekket fruktbarhet i
besetningen. Tilveksthastigheten i
slike besetninger blir også redu-
sert. Fiskå Mølle fører et eget bred-
spektret tilskuddsfôr som innehol-
der MER mikromineraler, magne-
sium og E-vitamin enn våre kon-

kurrenter: Premium Grovfôr. Dette
fås både i storsekk (1000 kg) og
småsekk (25 kg).

Tommelfingerregel for dosering:
Voksne storfe som ikke får kraftfôr
(f.eks tørrkyr) skal ha 100 gram
Premium Grovfôr pr dag, mens vok-
sende storfe bør ha 50 gram pr
dag. Jo mer fullverdig kraftfôr i
rasjonen, jo lavere er behovet for
tilskuddsfôr. Premium Grovfôr kan
også gis etter appetitt via
MicroFeeder.

E-vitamin-konsentrat
Fiskå Mølle fører også et eget E-
vitamin-konsentrat ”Premium Evita
25” med 25.000 mg E-vitamin pr kg,
samt at denne også inneholder
selen + biotin. Dette er et rimele-
gere alternativ enn Premium
Grovfôr, men virker selvsagt også
”smalere” siden den ikke innholder

andre komponenter enn de nevn-
te. Bruksområdet til storfe er frem-
for alt der man mistenker E-vita-
minmangel på vårparten, og der
dette kan gi oksidasjonssmak på
melken. Mange bruker den også
som middel frem mot avsining av
melkekyr da flere har erfart at den
reduserer nivået frie fettsyrer i
melka.

Jeg vil likevel understreke at om
man vil gi dyra et generelt tilskudd
gjennom vinteren, så gi heller
bredspektrede tilskuddsfôr som
Premium Grovfôr da dette øker
sannsynligheten for friske og frukt-
bare dyr som vokser raskt.

Kjell-Rune Vik, 
Fagsjef drøvtyggarfôr og -optimering
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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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Flere undersøkelser fra inn- og
utland viser klart at bruk av selén-
beriket gjødsel virker positivt på
dyrehelsa – spesielt i forhold til de
negative utslagene som selen-
mangel har for dyrene. Selen tas
opp i graset til nytte for dyra, og
undesøkelser viser at selenet føres
videre til mennesker gjennom
maten vi spiser. Så her har vi en
vinn-vinn-situasjon for alle parter.

I Finland er det over tid blitt brukt
selenberiket gjødsel i landbruket.
Det ble innført etter at det ble drøf-
tet tiltak for å forebygge overhyp-
pigheten av hjerte- og karsykdom-
mer i landet. Landbruket tok ansvar
for å bidra med sitt – å føre den hel-
sebringende effekten av selen fra
dyr og planter til menneskene.
Selen er ett av de sterkeste antioksi-
dantene i naturen, og har dermed
stor betydning for folkehelsa.

Tas opp av plantene
Seksjonssjef Bjørn Tor Svoldal,
Hydro Agri, opplyser til
LimousinNytt at selen tas ikke opp i
jorda med de beskjedne mengdene
som tilføres. – Selen tas aktivt opp
av plantene til tross for at det ikke er
et plantenæringsstoff. Det bygges
da inn som Se-cystein som transfor-
meres til Se-methionin. Selen kan

på denne måten effektivt heve
selennivået i plantene ved gjøds-
ling. Dette kan gi en grunnrasjon av
grovfôr med et tilfredsstillende
seléninnhold, framholder Svoldal.

Svoldal peker på at undersøkelser
har vist at organiske sammenbin-
dinger, slik tilfellet er ved bruk av
beriket gjødsel, utnyttes bedre og
er mer tilgjengelig for husdyra.
Selénstatusen målt i blod på unge
dyr og sinkyr bedres der disse får
grovfôr gjødslet med beriket gjød-
sel.

LimousinNytt er ikke kjent med at
det er forsket spesielt på kjøttfe i de
kjente forsøkene. Det er meieriin-
dustrien og gjødselprodusentene
som har stått bak forsøkene. Men
det er kjent at hundyr av kjøttfe ikke
blir fôret så intensivt med kraftfôr
som melkekyrne. Derfor er det god
grunn for å anvende testresultatene
for unge mordyr og sinkuer på
kjøttfe. Alle testene som er utført på
unge mordyr og sinkuer, viser
gjennomgående for lavt selénnivå –
spesielt etter en beitesesong uten
selentilskudd.

Balansert gjødsling
-Selenberikelse av NKP-gjødsel med
Mg, Na, S og B bidrar til en balansert

gjødsling der innhold av selen hol-
des omtrent på samme konsentra-
sjon i graset, men på et høyrere nivå
i middel og over grenseverdien
sammenlignet med grasprøver
uttatt der det ikke er tilført selen.
Det har vi sett av forsøk og registre-
ringer som er utført, opplyser
Svoldal.

-Dessuten kan vi se at husdyra ved
forskjellig ytelse, og dermed fôr-
opptak, får porsjonert forholdsvis
de mengder med selen de skal ha
etter ytelse. Viktig er det da også at
dyra får jevnlig tilført selen slik at en
unngår underdekning i sinperio-
den, eventuelt med kviger, som kun
går på grovfôr eller beite uten til-
skudd av Se-beriket kraftfôr.

-Selenstatusen vil i mange tilfeller la
seg for seint rette opp med Se-beri-
ket kraftfôr eller mineralkraftfôr ved
innsetting etter en beitesommer
med helse og frukbarhetsproble-
mer som resultat, fastslår Svoldal, og
minner om at det tar en måned
etter at tilskudd av selen gis til at
det har full virkning på nivået i
dyret.

Tilgjengelig gjødsel
Seksjonssjef Bjørn Tor Svoldal opp-
lyser at Hydro Agri har produsert

Bruk av selenberiket gjødsel er      

Grunnstoffet selen (Se) er viktig for
mange av kroppens immunologis-
ke og betennelsesdempende sys-
temer, samt ulike reproduksjons-
funksjoner. Se-proteiner utgjør
også en viktig del av antioksidant-
forsvaret og er viktig for hormon-
balansen i skjoldbrukskjertelen.
Det går fram av doktorgradav-
handlingen «Selen fra fôr til bord»
til Anicke Brandt-Kjelsen som er
gjengitt i Gartneryrket.

Videre heter det i avhandlingen at
sjømat og importerte kornvarer
har vært de viktigste kildene til
selen i norsk kosthold. I 1984 slut-
tet vi å importere selenberiket
korn fra USA og Canada. I stedet
økte bruken av norsk selenfattig
korn. I Norge og andre europeiske
land er jorda fattig på selen, noe
som fører til lite selen i plante- og
dyreprodukter. Dette kan resultere
i at det anbefalte daglige Se-innta-

ket hos mennesker er vanskelig å
oppnå. Og så har da selen i befolk-
ningen blitt redusert med 30 % fra
1997 til 2007.

Konklusjonene i avhandlingen
baserte seg på forsøk med selen-
beriket fôr av hvete eller gjær for
kyllinger, og sammenlignet det
med tilførsel av uorganisk selen i
fôringen. Resultatene viste blant
annet at bruk av fôr av hvete og

Selen viktig i vårt kosthold
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selenberiket gjødsel i flere år. Her i
landet er det ikke blitt noen salgs-
suksess. Derfor har Hydro kuttet ut
produksjonen her i landet av gjød-
seltypen YaraMila Fullgjødsel 21-3-
8 (+Na +Se). Den vil finnes i marke-
det til restlageret er tomt.  Den er
allerede erstattet med Opti-NK™
22-0-11 (3S + Se) som Hydro tar fra
produksjonen i Finland.
I forsøk tyder både uttatte plante-

og blodprøver på at den selenberi-

kede gjødselen med fordel kan
benyttes både ved første- og
andregangsgjødsling både på
beite og slåttemark. I rundballene
finnes disse i relativt stabile for-
mer.   I ett forsøk på Jæren ble gjel-
dende grenseverdi i plantemateria-
let oppnådd som en ettervirkning
av vårgjødslinga med selen. Men
det er grunn til å minne om bruk av
beriket gjødsel ikke nødvendigvis
er tilstrekkelig til at alle besetning-

er kommer over minimumsgren-
sen for Se-verdier i blod.
Vitamin-E har også stor betydning
på funksjoner i dyra som reduserer
faren for ulike betennelser, mastitt
o.l. Det synes som om selen ikke
fullt ut kan erstatte vitamin E.

AV JAN OTTO VEISETH

    godt for både mennesker og dyr

Undersøkelser har vist at organiske sammenbindinger, slik tilfellet er ved bruk av beriket gjødsel, utnyttes bedre og er
mer tilgjengelig for husdyra. Foto: Stine Fiske, Fotokonkurransen 2012.

gjær som er beriket med selen,
førte til tre ganger høyere innhold
av selen i kyllingkjøttet sammen-
lignet med uorganisk Se-tilskudd
som brukes i dag. Dette fordi
denne organiske formen har bedre
distribusjon i dyrekroppen enn
uorganiske selenformer.

Bruk av selenberiket fôr førte til
bedre kyllinghelse. Tester viste at
70 % av Se i kyllingkjøtt kan anses
som tilgjengelig for opptak hos
mennesker, og konsum av kjøttet
kan trolig øke selenstatusen hos

mennesker og dermed forbedre
folkehelsa.

Så da kan mest trolig det samme
være tilfellet for kjøttfekjøtt der-
som det benyttes selenberiket
gjødsel.

Limousinkjøtt fra dyr som får fôr fra
mark der det benyttes selenberiket
gjødsel, vil selen høyst trolig bli ført

til menneskene gjennom kjøttet.
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To av limousinoksene som vil bli å
finne i bingene på Staur til høsten,
vil ha felles eier: Leif Hartveit,
Viersdalen. For to år siden deltok
Leif med en okse som ble solgt til
42.000 kroner på auksjonen. I år
prøver han på nytt med kandida-
tene Inter og Indigo av Viersdalen.

Hartveit begynte med Hereford i
1999, og skal delta med 1 kandidat
fra den rasen i år. I 2007 kom de før-
ste limousinkvigene til gårds. De
kom fra Trond Claussen og Tor
Kristoffersen. Siden 2010 har han
bare benyttet semin eller embryo,
og har nå en besetning med en vel
anerkjente gener.

Leif opplyser at han i avlen legger

størst vekt på moregenskapene.
Førsteprioritet er melkeegenska-
pene. Hans ideal er å få fram en vel-
egnet kvigebedekker med gode
melkeegenskaper.

-Å drive med avl gir en ekstra
dimensjon til satsningen på kjøttfe.
Det er like arbeidsintensivt som
kjøttproduksjon. Og når det gjelder

limousin, så er det enkelt å få levert
til slakt de dyra som en ikke finner å
ville satse på i avlen, sier Leif, og til-
føyer at han svært sjelden har vært
nødt til å benytte den muligheten
utenom mordyrene.
Til neste år får Hartveit 13 kalving-

er hvorav to mordyr er drektig med
semin fra Bavardage. 

Leif Hartveit stiller 
med to kandidater 
på Staur

Leif Hartveit kontrollmåler Staur-kandidaten 31170 Inter av Viersdalen

Kandidater som er tatt inn på Staur i første pulje:

31166 Icaros av
Olimb Far:Tastevin
Morfar: Luxor Eier:
Lars Olimb

31172 Illustre av
Kittelsrud Far:
Tastevin Morfar:
Ulys-MN Eier:
Kolbjørn Kittelsrud

31173 Imaldur av
Dovre Far:
Anecdote Morfar:
Placide Eier:
Ingebrigt
Vigenstad

31168 Indigo av Viersdalen Far: Tastevin
Morfar: Ulys-MN Eier: Leif Hartveit

31169 Ivar av Schjøll Far: Tastevin Morfar:
Triomphamn Eier: Carl Richard Schjøll

31167 Isostar av Hovde Far: Charmant av
Dovre Morfar: Palace Eier: Kristian Hovde

31170 Inter av Viersdalen Far: Elite Erasmus
ET Morfar: Uncas av Bliksrudhagen Eier: Leif
Hartveit



Cameos FF 
En okse med meget sterke tall på det meste. Cameos
venter på tall for melk i døtrene, men med en avstam-
ning med Remix som far, Velseuse som mor og
Mas Du Clo som morfar, bør melka være på plass.
Avvenning+++
Muskel ++++
Tilvekst++
Skjelet- 

Chaumeil FF 
Lett kalver med meget sterke tall for tilvekst og mus-
kler. Kan trygt brukes på kviger. Far Objat
Fødsel+++ 116
Muskel++
Tilvekst++
Slaktevekt+++

Aramis MN FF
Lite brukt genetikk i Norge. Morfar/produksjons okse
med gode bein og kroppsindekser. Må ikke brukes på
kviger. Far Sultan
Samla moregenskaper++ 110
Fødsel—91
Muskel++
Tilvekst++

Comte FF
Lite brukt genetikk i Norge. Gode bein og kroppsind-
ekser. Meget sterk avvennings indeks. Far Vicomte
Avvennings indeks+++
Fødsel+ 104
Muskel+++
Tilvekst++
Beintykkelse—
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Bestill import av semin for høsten 2013
Norsk Limousin åpner for en høstimport av semin. Dette på grunn av stor etterspørsel
og et tomt sædlager. Den enkelte avler må forhåndsbestille de dosene de ønsker. Det vil
ikke bli bestilt noen doser i tillegg utover det hver enkelt bestiller. Vinter importen vil gå
som normalt i januar 2014.
Det vil også bli tatt inn embryo i høst: seksti embryoner fordelt på ti kombinasjoner. 
De vil bli tilbudt når alt er klappet og klart på våre hjemmesider.



Bavardage FF 
Frankrikes mest populære okse om dagen. Utrolig
sterke tall på alle egenskaper. Far On-dit
Bavardage er i full produksjon igjen, og skal være til-
gjengelig.
Moregenskaper++
Kalving +
Tilvekst ++
Kjøtt ++
Skjelettstørelse ++

Suc au may FF 
Fransk lettkalver, kan med trygghet brukes på kviger.
Far Charmeur
Kalving +++
Tilvekst +
Kjøtt +++
Skjelettstørrelse - 

Engkjaer Get It. 
Dansk ung okse, med foreløpig ukjent gen
status. Engkjaer Get It har gjennomført tidenes test i
Danmark, med en tilvekst på 2243 gram om dagen. En
rå sterk kåring med 89 på kropp, 89 på muskel og 89
på bein. Mor og fars indekser er i tillegg veldig gode
på melk. Far Aede
Fødsel-
Tilvekst+++
Muskel+++ 

Bakkens Polled Gigolo. O. 
Dansk kollet ung okse, med fransk Urville som far.
Morfar er den kanadiske lett kalvern 1-Way
Polled Kanan. Bakkens Polled Gigolo gjennomførte en
god test, med 1743 gram dagen tilvekst. En god
kåring med 88 på muskel. Med Urville som far bør det
også bli bra med melk i døtrene.
Fødsel++ 
Muskel++
Tilvekst+
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Bestillings frist fredag 20. september
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Anside Flint. 
En engelsk FF okse med ny gener. Far Frewstown
Breakdance. Anside Flint er ferdig avkomsgransket,
og har en utrolig indeks liste, der skalaen nesten
sprenges på mange egenskaper. Må ikke brukes på
kviger.
Fødsel—
Tilvekst++++
Muskel++++
Melk døtre++
Fruktbarhet++
Lynne+++ 

Signaler som LimousinNytt har
fått, kan klart tolkes i retning av
at opplæring i matproduksjon
ved Hvam Videregående skole
henger i en tynn tråd. Skolen har
en løpende prosess med opplæ-
ringsetaten i Akershus Fylkes -
kommune om skolens framtidi-
ge satsningsområder. De pågå-
ende diskusjonene har som mål-
setting å bli avsluttet så tidlig at
de kan legges fram for politisk
behandling før jul.

Hvam har i dag tradisjonell land-
bruksrelatert opplæringstilbud
innen storfe, gris, fjørfe, hester og
et gartneri. På storfesiden har de
melkekyr og limousin ammekyr.
Limousinbesetningen har de
siste årene vært godt represen-
tert med gode avlsdyr på Staur
og på ulike auksjoner. Drifts -
forholdene for limousinbeset-
ningen er kummerlige, men
resultatene er utmerkede. Og et
forslag om å bygge nye lokaler
for en del år siden, b le avslått.

I følge driftsleder Arne Jacobsen
har skolens ledelse et sterkt
ønske om å opprettholde de til-
budene de har i dag. Men i tillegg
til at ammekyrne trenger forbe-
drede lokaliteter er også grisehu-
set gått ut på dato. Det må inves-
teres i nye bygg. Og det er den
satsningen fylkets skoleadminis-
trasjon tydeligvis har problemer
med – å satse på fasiliteter som
gir det mulig å tilby praktisk opp-
læring i å produsere mat til
Norges befolkning!

Det hører med til historien at
med Reform 94 fikk vi overgang-
en fra landbruksskoler underlagt
Landbruksdepartementet til
videregående naturbruksskoler
underlagt Undervisnings -
departe mentet. Mange natur-
bruksskoler opplevde sviktende
søkertall fra slutten av 1990-tal-
let, og måtte seg se om etter
alternativer til de tradisjonelle
landbruksfagene for å være
attraktive for 16-åringer. (Se
Gjestekommentaren)

-Vi er sikre på at hadde ikke
Hvam vgs i sin tid satset på idrett
med bl.a. golf, medier og kom-
munikasjon, hestefaget, så
hadde det også stått dårligere til
med tradisjonell naturbruksopp-
læring på skolen vår, slår driftsle-
der Arne Jacobsen fast overfor
LimousinNytt.

Opplæring i matproduksjon 
i en tynn tråd ved Hvam VGS

Driftsleder Arne Jacobsen,
Hvam Videregående skole.
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Det var ca 100 fremmøtte på auksjonene  på LIMMO 13.
Jeg hadde håpet på det dobbelte.
Det var veldig tamt og lite glød blant budgivere.
Prisene på auksjonen var lavere enn året før. Jeg synes
prisene var for dårlige. Men det var nyanser. Genetisk
gode mordyr gikk for ok priser. Oksene gikk veldig lavt,
med unntak for Usse sønnen, 795 av Flatmo, og
Charmant av Dovre.
Teknisk og praktisk gikk arrangementet av LIMMO 13

veldig bra.  Middag fredags kveld var veldig hyggelig,
og maten var perfekt. All ære til Tore og fruen og til
hotellet. Lørdag var det også god mat og drikke i mas-
sevis.
Stavsplassen bød på flotte lokaler til oppstalling av dyr,
og med eget kontor nær dyrene.  Drivgangene foran
stallboksene fungerte veldig godt til å drive dyr inn og
ut. Inn og utlasting gikk veldig bra. Det hadde vært
enda bedre med drikkekar, men fungerte greit med
vatn i bøtter. Fôring med tørr rundball gikk også
bra.  Bruk av flis holdt dyrene noenlunde tørre. 

Innfrakt av dyr på fredag ettermiddag gikk fint. Dyrene
hadde akkurat passe med tid til å venne seg til loka-
lene, til auksjon på lørdag. Utfrakten på søndag gikk
også bra. Siste bilen reiste søndag kl. 14. 

Videre var lokalene på Stavsplassen kjempefine til auk-
sjon, bespisning og fest. Auksjonarius Marius Kveken

og dyrebedømmer Kristian Heggelund gjorde en flott
jobb. Styret og medhjelpere gjorde også en kjempe-
jobb med både planlegging og gjennomføring. 

BJØRN AASEN

PS:
Styret i Norsk Limousin har vedtatt å arrangere LIMMO
14. De ønsker å få inn ideer til både sted for, og innhold
i, arrangementet. Kontakt: Johannes Nybø.

Auksjonarius Marius Kveken (i bakgrunnen) gjorde sitt
beste for å drive opp prisene.

LIMMO-samling-
ene byr på konk-
takt mellom
medlemmene og
faglig utveksling.
Fra høyre
Kolbjørn
Kittelsrud, Anders
Myhre Velo, Jan
H. Guttersrud og
Johan Holan
med ryggen til.

Vel blåst LIMMO 13
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Dyrebedømmer Kristian Heggelund (tv) gjorde en flott jobb med å vurdere auksjonsdyra sammen med leder av avlsut-
valget Kristian Hovde. FOTO: GUNHILD SÆTERÅSEN

To kraftplugger preget stevneområdet.Stavsplassen bød på flotte lokaler til oppstalling av dyr.
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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?



Returadresse:
TYR
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