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Da har høsten kommet og de fleste kan
vel være enige i at vi har hatt en utrolig
fin sommer, med mye fint vær og gode
avlinger; dyra har kost seg ute på beite i
fint vær og vokst godt. Det har vært hek-
tisk for mange da onnene har kommet
tidligere enn vanlig, men det er vel en
liten pris å betale i bytte for en så fin
sommer.                                                                                                                                      
I slutten av oktober reiser ca. 25 stk på
tur til Frankrike for å besøke Sersias test
stasjon, og en del Limousin besetninger
rundt Limoge distriktet. Denne turen ble
raskt fullbooket, og det ble dessverre
ikke plass til alle. Men det blir sansynlig-
vis flere muligheter da vi har tenkt å for-
søke å få til en tur hvert år.     

LIMMO 14       
Limmo14 ble avholdt på Agrisjå i
Stjørdal i samarbeid med Agrisjå og Tyr.
Vi hadde felles stand med Tyr under hele
messa, og det var jevnt med folk innom.
Selve auksjonen foregikk på lørdag, og
det var på forhånd knyttet litt spenning
til denne da det var første gangen vi ikke
hadde regien på alt selv. Været var varie-
rende, men under selve auksjonen var
det oppholds og delvis sol, helt til siste
dyr var klubba. 
Auksjonarius Kvæken skapte som vanlig
god stemning og latter med sine munn-
rappe kommentarer. Årets auksjon var
også den første hvor vi har hatt dyra i
visningsring under budgivningen. Vi var
på forhånd spente på hvordan dette
kom til å gå med tanke på dyreflyt og
dyras reaksjon på selve ringen. Det viste
seg at dyra taklet dette fint og stort sett
oppførte seg eksemplarisk, og viste seg
fram på en god måte. Så dette er noe vi
kommer til å fortsette med på kom-
mende arrangementer da det skaper
god stemning og mere Show. Kvelden
ble avsluttet på hotellet med felles mid-
dag.                                                                                                                                                        
Jeg vil takke alle både fra NL og Tyr som
hjalp til og bidro til at dette ble et vellyk-
ket arrangement.                                                                                              
Hvor neste års Limmo skal avholdes er
ennå ikke helt bestemt, så innspill og
tips mottas med takk.

Stambokføring
Tyr har nå satt i gang en kampanje for å
få flere stambokførte mordyr i Norge, i

perioden 15. september til 15. november
i år kan alle med stambokførbare hundyr
av de fem store rasene få stambokført
mordyr født mellom 1. januar 2011 og
15. november 2014 gratis. Dette gjøres
fordi det er alt for få stambokførte mor-
dyr i landet, og er et meget positivt tiltak
som jeg vil oppfordre alle til å benytte
seg av, ikke minst for Limousin-avlere da
det dessverre er vi som har lavest andel
stambokførte mordyr. Dette hemmer
avlsarbeidet vårt, så her er det bare å få
sendt inn hår prøver slik at vi får flere
stambokførte mordyr. Det er ikke sikkert
at vi får flere slike gratis sjanser.
Kjøttfe kommer nå inn i Geo’s avlsplan
der mjølkebruka blir anbefalt å bruke
kjøttfe semin på de dyra som ikke skal
brukes til egen rekruttering. I den forbin-
delse skulle det presenteres okser som
er spesielt godt egnet til dette i den nye
katalogen. Dette er dessverre utsatt til
neste katalog som kommer i jan/feb.
2015. Vi tror at det uansett vil bli mere
fokus på bruk av kjøtt fe semin, og hvilke
okser/raser som passer best til dette
framover.

Limousin i melkebesetninger
Denne muligheten må vi benytte oss av
for å øke semin salget ytterligere da
Limousin er en av to raser som egner seg
best til denne bruken for å gi mest mulig
kjøtt og best mulig økonomi på mjølke
brukene. Det jobbes derfor med en info-
folder om fordelene med å bruke
Limousin på nrf, spesielt beregnet på
mjølkbruk og inseminører. Det kommer
også ei helsides annonse i neste Buskap
der NL og NCH presenterer en okse hver
som passer best mulig til dette formålet.

Høstimporten

Husk høstimporten av semin, her er det
flere gode okser å velge i, både FF og
kolla. Informasjon om oksene og bestil-
ling er lagt ut på hjemmesiden og Tyr sin
hjemmeside. 

Ønsker alle en fin høst!
Hans Olav Holann, styreleder

Nyttige tiltak på trappene
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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
1/8 85x40
Rubrikk, max 85x40 

Annonser 
LimousinNytt

Det er fortsatt noen doser igjen av import-
semin – selv om salget av limousin fortsatt
topper statistikkene. For å få tappet Polled
Sheriff etter norske spesifikasjoner, måtte
det bestilles 200 doser. Det viste seg å være
et heldig valg; det er solgt ca. 150 doser av
den! Da er ikke 49 i restlager en uover-
kommelig situasjon.

Ledige doser:
72140 Chaumeil                  Sersia FRA               3      kr. 282,-/d
72133 Engkjaer Get It        Viking Danmark    8      kr. 446,-/d
72134 Bakkens 
Polled Gigolo                        Viking Danmark    13    kr. 46,-/d
72142 Anside Flint              Cogent Breeding  10    kr. 285,-/d
72143 Polled Sheriff           KBS Genetica         49    Kr. 404,-/d

Bestilling på tlf. 95020600

Restlager av importsemin
Polled Sheriff
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AV JAN OTTO VEISETH

Rundt grindene så det ut som hestes-
koen på en Holmenkoll-søndag da
limousin-dyrene entret defilerings-
ringen for utrop. Og dyrene oppførte
seg svært scenevant – som om de
likte å være midtpunktet. Bare et par
kviger var litt anspente. Men verdt å
merke seg ar at de durkdrevne hjel-

Norsk Limousins Holmenkolldag. Det kan trygt påstås at interessen for auksjonen på Agrisjå var historisk stor. Og de involverte
limousinmedlemmene sørget for en interessant og verdig presentasjon a dyrene – både verbalt og praktisk. Fra venstre Kristian
Hovde, Håkon Marius Kvæken, Ole Johnny Olden.

Norsk Limousins auksjon på Agrisjå ble en mega markeds-
føring av limousinrasen. En tar neppe munnen for full ved å
hevde: tidenes beste. Alle ytre forhold var til stede: Sol fra
skyfri himmel. Annonsering av auksjonen i fagblad, lokal
presse og omtale i lokal presse av både av Agrisjå og auk -
sjonen. Flotte dyr. Resultat: Tusenvis av besøkende utenom
de som var knyttet til landbruket.

LIMMO 14 – en topp 
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perne slapp ut ei voksen ku i tillegg.
Da ble det ro i flokken. Eliteoksen
Elvis av Kauserud fikk plutselig liten
lyst til å entre ringen da han traff på
to kyr underveis. Det rutinerte
mannskapet slapp inn kyrene. Og
etter at Elvis hadde konstatert
manglende interesse for å gå videre
på en flørt, ruslet han rolig rundt i
ringen.

At mesteparten av de som stod
ringside, ikke var interessert i å
kjøpe dyr, ga en ekstra utfordring for
auksjonarius Håkon Marius Kvæken
og hans medhjelper til presentasjon
av dyrene. Den munnrappe Håkon
Marius dro noen vitser og anekdo-
ter som tydelig falt i smak hos de
frammøtte – og bidro til å skape en
stemning som ikke du opplever på
Sothebys. Presentasjonen til Kristian
ble detaljert på en litt annen og litt

humoristisk måte enn det som
strengt tatt nødvendig for kjøperne
– uten at han tværet ut tiden.

«Deinn e stor, mamma!» kom det fra
en fireårig jente da hun kom inn i
oppstallingsteltet og rett foran
henne sto eliteoksen Elvis fra
Kauserud. Det gjorde mora litt usik-
ker, men de fortsatt inn sammen
med de mange andre skuelystne.
Etter at Kristian Hovde hadde gitt en
inngående presentasjon av auk-
sjonsdyrene til det spesielt interes-
serte, ble teltet åpnet for de besø-
kende på messen. Og det var mange
skuelystne; kolonnene var tettpak-
kede – også dagen etter auksjonen.

Budrundene gikk forholdvis kjapt
unna; kjøpelysten førte til at de aller
fleste tilslagene endte over utrops-
prisen med god margin.

Auksjonarius Håkon Marius Kvæken (th) og hans medhjelper til presentasjon
av dyrene, Kristian Hovde lyktes i å takle den ekstra utfordringen med å enga-
sjere de mange «amatørene» som sto ringside. Akklamasjonen runget hver
gang hammerslaget drønnet – slik som da Eliteoksen Elvis av Kauserud endte
på salgsprisen 72.000 kroner.

    p markedsføring
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Den durkdrevne
avleren Johan

Holan (første rekke
t h) godt assistert

av Ailin P. Gonzales
fulgte godt med

under  utropene. Det
samme gjorde
familien Fiske:
andre rekke fra 
venstre Guri, 

Ola M og Stine.

  Salgsliste auksjonsdyr
        Eier:                                                                                                                          Kjøper:                                                      Salgssum
       Lot 1: Kvige m/ embryo                       Norsk Limousin                           Lars Tomas Sletten Kapelrud           31.000,-
       Lot 3: 247 Mari                                        Bjørn Aasen                                 Bjørn Almli                                             32.000,-
       Lot 4: Kvige m/embryo                        Norsk Limousin                           Gustav Steinvik                                     27.000,-
       Lot 5: Malibu av Utgårdstrøen          Bjørn Aasen                                  Brian Gjermstad                                   36.000,-
       Lot 6: 489 av Henda                              Lars Henden                                 Bjørn Aasen                                           52.000,-
       Lot 7: Hera av Flatmo                           Aud og M. Sandnes                    Magne Knapstad                                  35.000,-
       Lot 8: Kvige m/embryo                        Norsk Limousin                           Ole A. Leirfall                                         33.000,-
       Lot 9: Joel av Henda                             Lars Henden                                 Kari J. Melhus                                        36.000,-
       Lot 10: Spesifique av Eide                   Ola Jørn Tilrem                            Lars Henden                                          35.000,-
       Lot 11: Nocturne av Eide                    Lars T. S. Kapelrud                       Kari J. Melhus                                        39.000,-
       Lot 13: Hyper av Flatmo                      Aud og M. Sandnes                    Hogne Vindenes                                  39.000,-
       Lot 14: 554 av Henda                           Lars Henden                                 Magne Knapstad                                  35.000,-
       Lot 15: Kvige m/embryo                     Norsk Limousin                           Reidar B. Eriksen                                   28.000,-
       Lot 16: Faves av Eide                            Ola Jørn Tilrem                            Kristian Hovde                                      35.000,-
       Lot 19: 621 drektig, kalv v/foten       Aud og M. Sandnes                    Hogne Vindenes                                  71.000,-
       Lot 20: Elvis av Kauserud                    T. Nilsen og L. Rudi                     Mathias Amb                                         72.000,-
       Lot 21: Kvige m/embryo                     Norsk Limousin                           Lars Tomas Sletten Kapelrud           27.000,-

Styreleder 
Hans Olav Holan

(nærmest) assistert
av nestleder 

Tore Nilsen kunne
notere priser som

noen ganger var til
fordel for selger –
andre ganger for

kjøper. 
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Endelig ser det ut til at flere aktører
legger alvor i arbeidet med å få
melkebesetninger til å bidra til å
øke landets storfekjøttkjøttproduk-
sjon. Det er fortsatt stort under-
skudd på storfekjøtt her i landet.

Antall melkekyr går ned uten at
antall ammekuer øker tilsvarende.
Det er mye importkjøtt i butikkene.
Nå har både Tyr, Geno, Nortura og
Tine satt i gang tiltak som skal moti-
vere og rådgi de melkebøndene

som anledning til å starte med å
krysse inn kjøttfe på sine egnede
melkekyr. Og i dette tilbudet skal
limousin ha sin berettigede plass.

Bevisst satsing på å øke 
kjøttfe i melkebesetninger

AV ANNE GURO LARSGARD, 
AVLSKONSULENT I GENO.

Tyr og Geno har videreutviklet Geno
avlsplan for å planlegge for bruksdyr-
krysning. Målet med løsningen som er
utviklet, er å finne egnede kyr i mjølke-
kubesetninger som kan brukes som
mordyr i kjøttproduksjon. Løsningen vil
kun være tilgjengelig for bruk som er
medlem i Kukontrollen, da grunnlaget
for Geno avlsplan baserer seg på opp-
lysninger derifra.

Velg først antall dyr og rase
På avlsfokussiden er det nå opprettet
en avkrysningmulighet for deg som
ønsker å bruke kjøttfesemin. Når du
krysser av her, må du samtidig regis-
trere hvor mange av dyrene dine du vil
at dette skal gjelde, samt hvilke kjøttfe-
rase du i hovedsak vil bruke. Her kan du
kun velge én rase. Antallet du legger
inn, skal beskrive totalantallet gjennom
hele året. Det betyr at dersom du aller-
ede har inseminert noen av kyrne dine
med kjøttfe innenfor avlsplanåret, vil
antall kyr som føres opp med kjøttfe i
gjeldende plan være differansen
mellom det tallet du legger inn og det
antallet som allerede er inseminert
med kjøttfe.

Følgende dyr vil aldri bli foreslått 
til bruksdyrkrysning
Det er noen dyr som absolutt ikke
egner seg for bruksdyrkrysning. Dette
er først og fremst NRF-kviger, samt NRF-
kyr som genetisk sett er disponert for
kalvingsvansker. Dersom kua har en
beregnet indeks < 90 for kalvingsvan-
sker, vil programmet aldri foreslå at den
skal insemineres med kjøttfe. Dette

gjelder uansett hvilke kjøttferase som
skal benyttes. NRF-kyr med høy avlsver-
di vil heller aldri bli foreslått til krysning
med kjøttfe. Dette er for å ta vare på de
beste dyrene som avlsdyr for mjølke-
produksjonen i besetningen.

Hvilke kyr bør prioriteres til 
bruksdyrkrysning?
Geno avlsplan vil velge ut kyr til kjøtt-
feinseminasjon etter følgende prioritet:
Rene kjøttfedyr (de eldste velges først)
Krysninger med kategori ‘Ammeku’
eller ‘Ungdyr kjøtt’ (de eldste velges
først)
NRF med kategori ‘Ungdyr kjøtt’,
‘Ammeku’, ‘Kombiku’ (de med lavest
avlsverdi velges først)
Alle andre NRF-dyr (de med lavest avls-
verdi velges først)

Dersom du som bruker er uenig i
denne prioriteringen, kan du selvsagt
selv velge andre dyr du vil bruke. På
kyr-siden får du også mulighet til
manuelt å velge inn andre kjøttferaser
enn den du valgte som hovedrase på
Avlsfokussiden.

Kom med forslag på videreutvikling
Vi håper at de av dere som driver med
bruksdyrkrysning vil benytte dere av
denne løsningen. Dersom dere har for-
slag til forbedringer, håper vi at dere
formidler disse til oss, slik at vi kan
utnytte disse erfaringene i videreutvik-
lingen. 

Bruksdyrkrysning i Geno avlsplan

Geno avlsplan er nå lagt godt til rette for økt bruk av kjøttfesemin i 
mjølkekubesetningene. (Illustrasjonsfoto)
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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.

Tine og Nortura skal hjelpe
melkeprodusenter med omstilling
AV JAN OTTO VEISETH

-Vi skal legge til rette for at kjøttfe-
produksjonen kan øke på melke-
brukene. Det opplyser tilførselsle-
der Asgeir Svendsen, Nortura Øst,
om et samarbeidsprosjekt mellom
Tine og Nortura. Han opplyser at
samarbeidsavtalen med dette som
formål, ble undertegnet i midten av
august.

Svendsen opplyser videre at på
samme tid ble det avviklet et semi-
nar med rådgiverne i de to konser-
nene der hvor starten på veien
videre ble staket ut. – Gjennom å
utveksle og unytte hverandres
kompetanse, vil vi kunne sette sam-
men et team som vil kunne gi gode

råd til de melkeprodusentene som
vil legge om eller utvide sin produk-
sjon på kjøttfe.

-Det er litt tidlig å gå i detaljer på
den praktiske gjennomføringen,
men ved enhver omlegging av en
produksjon vil det melde seg behov
for rådgivning innen produksjons-
planlegging innen fôring, stell og i
enkelte tilfeller prosjektering av
nybygg og påbygg. De ansatte i
Tine og Nortura skal samarbeide
lokalt for å få gjennomført ønskede
omlegginger av driften på gården,
avslutter Asgeir Svendsen i Nortura.

Tilførselsleder 
Asgeir Svendsen, 

Nortura Øst.
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Anbefalte 
limousinokser
Avlsutvalget i Norsk Limousin anbefaler å
bruke de 3 beste elite oksene vi har: EvenTyr
av Dovre, Elvis av Kauserud og Charmant av
Dovre. Det ser også ut til og komme flere
nye,  gode eliteokser på nyåret. 

Kun 2 % av melkebesetningene benytter kjøttfesæd på
sine hunndyr. Det betyr at melkebrukene i svært liten
grad bidrar til å øke kjøttproduksjonen
her i landet. I 2013 gikk antall melkekyr ned med 9.000
hunndyr. Økningen av kjøttfe mordyr var på samme til
kun 1.000. Importen bare øker.

Som et ledd i få til en økning i storfekjøttproduksjonen
har Tyr og Geno videreutviklet sin avlsplan for å struk-
turere utviklingen av bruksdyrkrysninger. Se egen sak.
Selv om planen ved første øyekast virker litt toppstyrt
byråkratisk, så representerer den en god start. Det invi-
teres også til å komme med forbedringer av planen.

-Enhver melkekubesetning har potensial for å velge ut
mellom 10 og 20 % av kyrne som de kan bruke kjøttfe-
sæd på. Dette sier Kristian Hovde til bladet Buskap.
Bladet har stoff krysningsbesetninger som hovedtema
i sist utgave der de kommer med flere råd og erfaringer
med krysninger på NRF.

Kristian råder melkeprodusentene til å velge vanlig
sæd fra avkomsgransket okse. Dermed kan de sikre seg
mot kalvingsvansker – og andre egenskaper som vil
prege avkommet.  Videre råder Kristian melkeprodu-
sentene til å benytte sæd fra limousinokser for å unngå
å få for store mordyr som er dyrere å fôre. Han spissfor-
mulerer det slik: Hvorfor skal vi produsere Lada når vi
har kunnskap nok til å lage en Ferrari. 

Hovde har selv erfaring med flere raser i sin egen
besetning, og har gjestet flere avlere i Storbritannia.
Der har de kommet lengre i produksjon på krysnings-
besetninger. Og tallenes tale derfra er helt klar på for-
delene med å benytte limousin som første ledd i opp-
byggingen av krysningbesetning på melkebruket.

Disse elite limousin seminoksene anbefales:

Eventyr av Dovre 

Eventyr er en FF okse som gir lett kalvinger, på både ku
og kviger. Avkommene vokser svært godt, og gir veldig
høy årsvekt og slaktevekt. Eventyr er sønn av den
Franske melke oksen Remix. Eventyr forventes å  gi dør-
tre med sterke moregenskaper og mye melk.
Kalving++   Slaktevekt++   Melk++ 

Elvis av Kauserud 

Elvis av Kauserud er FF okse som gir lette kalvinger
med god tilvekst. Avkommene slaktes med høy slakte-
vekt og god slakteklasse. Elvis er sønn av Ural av
Gamkinn.
Kalving++  Slaktevekt+  Slakteklasse++

Charmant av Dovre

Charmant er FF okse som gir lette kalvinger, på både ku
og kviger. Avkommene vokser godt, og klasser seg bra.
Charmant er sønn av den Norske elite oksen Pan av
Gamkinn og morfar er Franske Liberal.
Kalving ++  Slaktevekt ++  Slakteklasse++
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AV JAN OTTO VEISETH

Veteranen innen limousinmiljøet,
Thorstein Hensrud, har fått god-
kjent tre okser til årets testomgang
på Staur. – Gubben av Hvam var en
av de farlinjene som var ønsket
foran årets uttak. Den var gårdsok-
sen vår, og var far til to av kandida-
tene: Greftegreff Jørgen og
Greftegreff Jupiter. I tillegg var fars-
genene til Cyan PO ønsket. Det er
far til Greftegreff Jens, opplyser
Hensrud til LimousinNytt.

Dessverre er Gubben av Hvam død.
Det er ikke helt klarlagt hvorfor,
men hjertet sviktet. Det er til sam-
men fire avkom som er tatt ut som
testkandidater. Hensrud sier at han
selv vil finne en egnet kollet okse
for videreføring av denne spesielle
farslinjen.

Thorstein har drevet med kjøttpro-
duksjon i 30 år. For 20 år siden tok
han inn sine fem første drektige
limousin mordyr fra Danmark i til-
legg til samme antall drektige nor-
ske mordyr. I ettertid har han brukt

bare limousinokser. – Jeg har satset
på å bygge opp besetningen på de
danske dyrene som jeg importerte i
tillegg til de norske som ble inn-
kjøpt. Det er nok en del danske
gener igjen i de dyrene jeg har, sier
Thorstein, og legger til at det er et
godt limousin-miljø på Hadeland.
Limousin er den største kjøttferasen
i Hadeland.

Fullt påsett
I dag har Hensrud rundt 50 mordyr
med fullt påsett. Fjøset som ble
oppført 2006 blir brukt til mordy-
rene. Framfôringen av ungdyrene
foregår i gamlefjøset fra fra 60-tallet
som faren bygde som spaltefjøs.
Det fungerer fortsatt tilfredsstil-
lende. Det har en båsrekke som ikke
er direkte praktisk i forhold til gjød-
selhåndtering. Men de plassene
brukes til å binde opp kviger slik at
de kan bli preget. I tillegg har
Hensrud et tallefjøs som han bruker
til kviger. Så mange dyr som mulig
sendes på skogsbeite på almen-
ningen – slik som mange av hans
naboer gjør hver sommer.

Selv om Thorstein har solgt en god
del livdyr gjennom årene, ligger
slakteproduksjon i bunnen for drif-
ten på gården. I de senere årene har
han satset på å bygge en stamme
av kollete dyr. De tre Staur -
kandidatene er kollet. På midten av
90-tallet hadde Thorstein en kandi-
dat på Staur: 
Seminoksen Greftegreff Larm.
Hensrud legger opp til å ha konsen-
trerte kavinger på høst og vår – om
lag halvparten av mordyrene i hver

• 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?

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

Limousinveteran med 
tre kandidater på Staur
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pulje. – Jeg har ikke brukt så mye
semin opp gjennom årene. Ofte får
du mer spredning i kalvingen da
enn ved bruk av egen okse. Det har
sine fordeler å konsentrere kalving-
ene, og passer best for meg. I de to
siste årene har jeg inseminert noen
kviger før starten på bedekningsse-
songen starter. Og de som da fort-

satt er tomme, slippes sammen
med oksen, fram  holder Thorstein.

Vektlegger lynne
-Jeg legger vekt på godt lynne i
avlen. Håndter bare dyr er en forut-
setning for trivsel i fjøset. Dessuten
er jeg på vakt mot børprolaps.
Dersom et mordyr får det, sjaltes
hun ut. Det samme skjer med
døtrene hennes. Børprolaps har
ikke vært noe stort problem hos
meg i de siste årene. Mulig hjelper

det på at jeg har lagt vekt på å
bruke okse som gir lette kalvinger;
spesielt viktig brukt på kviger.

Thorstein Hensrud sier til slutt at
seminoksen Gerhard av Gautestad
vil tre i aksjon i besetningen hans
etter nyttår.

   
  
     
  
  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.

    
   

  

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

Thorstein Hensrud kan skilte med
flotte avkom etter Gubben av Hvam.

Greftegreff Jupiter skilles ut for å transporteres til Staur.
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Limousinoksene som skal inn for testing
på Staur i sesongen 2014-2015 er nå klare.
Siste pulje er i ferd med å kjøres inn, mens
fra første pulje er allerede første resultatet
klart. Bavardage av Utgårdstrøen kunne
vise en tilvekst på 2293 gram/dag –
 hvilket tegner godt.

På www.norsk-limousin.com vil vi i år som i fjor
bringe oppdatert informasjon om hvordan testoksene
utvikler seg.

Uttatte okser:

31267 Bavardage av Utgårdstrøen, f. 22.12.13, Far:
Bavardage, Morfar: Farao. Eier: Bjørn Aasen
FF, tatt ut i gruppen for moregenskaper.

31268 Gubben av Utgårdstrøen, f. 29.12.13, Far:
Gubben av Hvam, Morfar: Farao. Eier: Bjørn Aasen.
Kollet, tatt ut i puljen for lettkalvere.

31270 Jacob av Schjøll, f.01.01.14, Far: Mozart,
Morfar: Triomphamn. Eier: Carl Richard Schjøll.
FF, tatt ut i puljen av moregenskaper.

31271 Greftegreff Jørgen, f. 09.01.14, Far: Gubben av
Hvam, Morfar: Valter av Schjøll. Eier: Thorstein
Hensrud.  Kollet, tatt ut i puljen for lettkalvere.

31272 Java av Viersdalen, f. 12.01.14, Far: Bavardage,
Morfar: Uncas av Bliksrudhagen. Eier: Leif Hartveit.
FF, tatt ut i gruppen for moregenskaper.

31273 Julius av Alver, f. 25.01.14, Far: Bavardage,
Morfar: Colin av Schjøll. Eier: Harald Sagstad
FF, tatt ut i gruppen for moregenskaper.

31274 Java av Flatmo, f. 07.02.14, Far: Armoric,
Morfar: Uskudar. Eiere: Aud og Martin Sandnes
FF, tatt ut i gruppen for moregenskaper.

31275 Greftegreff Jens, f. 14.02.14, Far: Cyan Po,
Morfar: 57531 av Værne Kloster. 
Eier: Thorstein Hensrud. 
Kollet, tatt ut i puljen for lettkalvere og mor -
egenskaper.

Årets limousin testkand   
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31277 Kyrre av Horpestad, f. 24.02.14, Far: Charmant
av Dovre, Morfar: NOR 53700. Eier: Linn Hetland
FF, tatt ut i puljen for lettkalvere.

31278 Junior av Steinvik, f.24.02.14, Far: Armoric,
Morfar: Olav ET Engelbrekston. Eier Gustav Steinvik.
FF, tatt ut i puljen for moregenskaper.

31279 Jericho av Dovre, f. 24.02.14, Far: Armoric,
Morfar: Placide. Eier: Ingebrikt Vigenstad
FF, tatt ut i puljen for moregenskaper.

31280 Jax ET av Øiestad, f. 06.03.14, Far: Bavardage,
Morfar: Jamais. Eier: Halvor Øiestad
FF Embryoavkom tatt ut i puljen for moregenskaper.

31281 Joch ET av Øiestad, f. 06.03.14, Far: Junior,
Morfar: Nevada. Eier: Halvor Øiestad.
FF Embryoavkom tatt ut i puljen for moregenskaper.

31282 Jovna av Gorseth, f. 11.03.14, Far: Charmant
av Dovre, Morfar: Urville. Eier: John Jarle Gorseth
FF, tatt ut i puljen for lettkalvere med sterke moregen-
skaper på morsiden.

31283 Maradonna av Utgårdstrøen, f. 18.03.14, Far:
Maradonna PP, Morfar: Victor av Helgum. 
Eier: Bjørn Aasen.
Kollet, tatt ut i puljen for lettkalvere.

 n didater på Staur
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31284 Greftegreff Jupiter, f. 20.03.14, Far: Gubben av
Hvam, Morfar: Valter av Schjøll. Eier: Thorstein
Hensrud.
Kollet, tatt ut i puljen for lettkalvere med sterke mor-
egenskaper på morsiden.

31285 Jerv av Hvam, f. 30.03.14, Far: Cyan PO, Morfar:
Ålberg Pan P. Eier: Hvam vgs v/Eli Cora Myrseth.
Kollet, tatt ut i puljen for lettkalvere og moregenska-
per. Har kollet mor.

31286 Gubben av Utgårdstrøen, f. 31.03.14, Far:
Gubben av Hvam, Morfar: C.N. Mateo P. Eier: Bjørn
Aasen.
Kollet, tatt ut i puljen for lettkalvere. Har kollet mor.

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
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Norsk Limousin har utviklet og selger en del klær og utstyr som passer til bruk både
i arbeid og på fritiden. Ved å bruke disse, setter du fokus på det som opptar oss
mest: LIMOUSIN.
Send din bestilling til: Lars Henden, Henden, 6687 Valsøyfjord
Tlf: 90130976, E-post: lars.henden@svorka.net

Limousin-effekter

Todelt dress:
Hel dress kr 775,-

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

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

Caps, sort med

logo

Pris: kr. 75,-

T-skjorte, sort,

med logo 

Pris: kr. 100,-

Vind jakke, sort, 

med logo. 

Pris: kr. 500,-

Kjeledress, sort,

med logo på

bryst og rygg

Pris: kr. 500,-
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AV JAN OTTO VEISETH
Om limousinene til Helge Bjugstad kunne prate, ville de
nok ha sagt «Min drømmebolig» når de kommer fra bei-
tene og blir ledet inn i sitt nye fjøs. Det hvite 1600 kvm
bygget, som er under oppføring, kneiser kledelig lavt i
terrenget høyt oppe i bakkene på Øvre Alm i Ringsaker.
Skuet fra yttersiden virker bygget i hvitt som renheten
selv; beskjedne profiler rundt dører og vinduer får byg-
get til å framstå som en viss moské i Oslo. Smakfullt – selv
om profilene mangler blåfargen slik som på referanse-
bygget.

Når en trer innenfor portene tegner det til at limousinene
også får «drømmeforhold». Da vi besøkte byggherren, var
arbeiderne i full gang med å støpe dekke i liggebåsene
før liggematter legges. Spaltegulvene i området for fram-
fôringsbingene var på plass. Under skimtet vi så vidt de
1,5 m dype omrøringsrennene for bløtgjødsel – som er
en forholdsvis ny løsning her i landet.
Helge Bjugstad opplyser at alt ser ut til å gå i følge pla-
nen. Gravearbeidene tok Helge, sønnen Sivert og med

god hjelp av Helges brødre seg av slik at alt var klart for
at det danske firmaet Kjærgaard Byg kunne starte sin del
av jobben først i august. Stort sett er det bare to mann
som har vært i virksomhet på byggeplassen. Men til gjen-
gjeld jobber de lange dager også i helga i fjorten dager;
før et nytt tomannsteam overtar. Entreprenøren lover at
deres arbeid vil ta tre måneder.

Slik som gravearbeidene, er installasjon av el-anlegget
trukket ut av totalentreprisen. El-arbeidene skal Helge og
sønnen sørge for selv. Innredningen derimot omfattes av
totalentreprisen med Kjærgaard. – Jeg valgte å gjøre det
slik for å sikre at alt blir riktig i forhold til tegningene.
Hadde jeg valgt å ta innredningen fra en annen leveran-
dør, ville det medført mye ekstraarbeid med beregninger
og oppmålinger, framholder Helge, som regner med å ta
i bruk fjøset i februar neste år. Han regner med at kalky-
lene på ca. 8 mill. skal holde.
Helge har valgt treverk i taksperrene for å unngå at det
måtte røstes så høyt.  Taket skal kles både utvendig og
innvendig med metallplater med isolasjon og lufting i

NYFJØSET 
hos Helge Bjugstad kneiser kledelig lavt i terrenget
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mellom. Dermed reduseres drypping fra kondens til et
minimum – i tillegg til at fjøsets luftesystem bidrar mest i
samme retning.

Kjærgaard Byg er i gang med å sette opp et annet fjøs i
nabolaget til Helge. Enda et nytt skal påbegynnes på
nabogården om kort tid.  

Plantegning av nybygget på Øvre Alm.
Dessverre oppsto det en feil i gjen -
g ivelsen i forrige LimousinNytt.

Nybygget
1600 kvm, fullisolert
Betongelementer
Tre taksperrer
Metallplater i tak og i røstene
Plass til:
100 ammekuer
med full framfôring
100 fôringskalver
4 kalvingsbinger med
kalvegjømmer og liggebåser
for 48 kalvinger samtidig
7 spaltebinger for framfôring
Omrøringsrenner for møkk

Helge med et grepa tak om skuldrene til krom-
tappen i byggearbeidene, Kaj Hansen fra
Kjærgaard Byg.

Byggherre Helge Bjugstad har grunn til å smile 
sammen med de som jobber på bygget: Alt er i rute.
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Også i år åpner Norsk Limousin for å ta 
inn semin fra Frankrike, Tyskland og Danmark.
Interesserte må forhåndsbestille 
innen   15. oktober.

Franske okser.
Dieunordic.
Damona.
Dixdeder.
Gunadark  Pp.

Franske indekser i IBOVAL.

Dieunordic

FF okse. Tilvekstkanon med sterke kjøttproduksjonsegenska-
per. Genetikken gir også håp om morsegenskaper.
Far: Armoric
Morfar: Highlander
Fødsel 97 94% sikkerhet
Tilvekst 117
Muskel 124
Skjelett 105
Beintykkelse 104
Avvenningsindeks 127
Døtre er under avkoms granskning for morsegenskaper på
teststasjon.

Damona

FF med lettkalver genetikk.

Far: Neuf
Morfar: MicMac MN
Fødsel 112 90% sikkerhet
Tilvekst 98
Muskel 104
Skjelett 102
Beintykkelse 104
Avvenningsindeks 107
Døtre er under avkoms granskning for morsegenskaper på
teststasjon

Dixdeder

FF med lettkalver genetikk.
Far: Atout
Morfar: Papillon
Fødsel 108 92% sikkerhet
Tilvekst 109
Muskel 99
Skjelett 104
Beintykkelse 107
Avvenningsindeks 110
Døtre er under avkoms granskning for morsegenskaper på
teststasjon.

Gunadark Pp

Heterozygot kolla ungokse fra år 2011.
Far: Remix
Morfar: Ozeus

Høstimportavs
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Gunadark Pp har Ingen indekser fra Iboval ennå.
Med genetikken denne oksen har, forventes det meget gode
egenskaper på  fødsel direkte, på morsegen skaper som mel-
keevne og fødselsevne. I tillegg for ventes det gode kjøttpro-
duksjonsegenskaper.
Indekser Remix
Fødsel 107
Avvenningsindeks 109
Samlet morsegenskap 117 
Indekser Ozeus
Fødsel 103
Avvenningsindeks 109
Samlet morsegenskap 114

Tyske okser.
CN Rex PP.
Ludwig PP.

CN Rex PP.

Homozygotisk kolla ungokse, født 2013. Har ingen testede
avkom.
Genomisk resultat fra Tyskland på måleenheten RCF, på ster-
ke 118. CN Rex har ut fra denne genomiske  testen sin styrke
på lette kalvinger, kjøttproduksjons egenskaper og melk i
døtre. Inntil videre beskriver Novaselek CN Rex PP, ikke som
noen lettkalver.

Ludwig PP.

Homozygotisk kolla ungokse, født 2012. Har ingen testede
avkom.
Genomisk resultat fra Tyskland på måleenheten RCF, på
 sterke 110. Ludwig PP har ut fra denne genomiske testen sin
styrke på lette kalvinger, fin beinbygning og morsegenskaper
fødsel.. Novaselek beskriver Ludwig PP  inntil videre, som
lettkalver.

Danske okser.
Akkedal Hero PP.
Homozygotisk kolla ungokse.
(Illustrasjon: Samme navn)
østergaard Flamme.
FF okse. Ny brukstyr i Danmark fra august 2014. 
Gode produktionsegenskaber for både vækst og slagteform
er bekræftet gennem den hanlige afkomsundersøgelse.
Ligeledes besidder Flamme gode fødsels egenskaber hvorfor
han er velegnet til inseminering af kvier.

BjøRN AASeN

AVLSuTVALGeT

vsemin Bestillingsskjema kan lastes inn
fra Tyrs hjemmeside.
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Mulighetene for å få refundert kr.
5.000,- ved kjøp av vekter, utløper i
2014. Det var i 2012 at Norsk
Limousin fikk godkjent å få tilført
midler fra Tyr som et spleiselag med
Norsk Limousin for å motivere med-
lemmene til buk av vekter i avlen.

Dermed gikk Norsk Limousin ut
med en utfordring til alle medlem-
mene som har kjøpt vekter, til å
sende inn rapporter etterhvert som
det er veid og registrert inn i storfe-
kjøttkontrollen. 
Kriteriene er at det legges ved en
kopi av faktura for kjøp av vekt,
utskrifter fra storfekjøttkontrollen
som viser at kalver er veid og de er
registrert inn i storfekjøttkontrollen
samt det kontonummer beløpet
skal inn på, så vil det bli ført over
5.000,- når dette er godkjent.
Sendes til Lars Tomas Sletten
Kapelrud, 8920 Sømna, e-post:
ltsk@online.no

Avgjørende for avlen
Veiing er helt avgjørende verktøy
for å holde kontroll på avlen – enten
en har avlsbesetning eller slaktebe-
setning. Det er spesielt viktig i slak-
teproduksjonen for de som skal
levere kalveslakt til Fatland.
Bommes det på vekta der, reduse-
res slakteoppgjøret betydelig.

Avvenningsvekter er den eneste
registreringen som kan nyttiggjø-
res i avlsarbeidet dersom en skal
avle på moregenskaper. Det er et
mål på mordyrets mjølkeproduk-
sjon og evne til å ta seg av kalven
for øvrig.

Tilskuddet på kr. 5.000 blir utbetalt
fra Norsk Limousin når det kan
dokumenteres at vekten er brukt til
registrering av avvenningsvekter.
Det er ingen krav om at vekten må
være av en bestemt type.
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!

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

Vektprosjektet går ut året

Veiing er helt avgjørende verktøy for
å holde kontroll på avlen.
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Seminstatistikk
Tabellen viser antallet brukte doser fra januar til juli de to
siste årene fordelt på rase.

                                          2013      2014            Endring prosent
Aberdeen Angus          1392       1305                           -6
Hereford                          1598       1579                           -1
Charolais                         3956       3747                           -5
Limousin                         3294       3350                            2
Simmental                      1035       1097                            6
Tiroler Grauvieh            224         173                            -23
Highland Cattle            28            15                               -46
Dexter                              59            30                               -49
Galloway                         24            31                                29
Blonde d'Aquitaine     73            78                                 7
TOTALT                             11683    11405                         -2
Melkesimmental          1688       1681       0

Rekordpris for kvige
Vel 1,3 mill kroner (£ 131.500) er oppnådd
for kviga Glenrock Illusion. Det er verdensre-
kord for limousinkviger og samtidig ny bri-
tisk og europeisk bestepris uansett rase.
Prisen ble oppnådd under auksjon ved
Borderway Mart i Carlisle. 

Kviga eies av den skotske familien
Illingworth som har drevet med avl siden
1982. Glenrock Illusion er datter av familiens
matriark Glenrock Spangle som kan skilte
med ettertraktede okse- og kvigeavkom.
Familien driver også avl på Charolais og
Texel.

http://glenrock.co.uk/for-sale/

VitaMineral® Ammeku
VitaMineral Ammeku er tilpasset ammekyr og sikrer ku og kalv 
tilførsel av nødvendige og livsviktige næringsstoffer.  
Tilskuddsfôret er tilsatt spesielt mye selen og vitamin E, også fra 
naturlige kilder, for å styrke dyras livskraft og fruktbarhet.
Høyt innhold av fosfor og svovel er viktig for dyr på grovfôrrasjoner.

Ring oss på tlf. 32 14 01 00 eller kontakt din forhandler.
For mer informasjon se vår hjemmeside: www.vilomix.no

Cultivating Value

AV LARS HENDEN

I år som åra før har jeg
 deltatt med dyr på
Dyregoddagene. Det ser ut
som dyra liker å være i
 sentrum noen dager de tar
livet helt med ro.
Dyregod dagene begynner å bli ei
stor landbruksutstilling i Midt
Norge. Når været i tillegg viser seg
fra sin beste side, ble det publi-
kumsrekord igjen. I år var 18.300

innom portene de tre dagene
messa varte. I tillegg til maskinsalg
og aktiviteter for barn, er det masse-
vis av salgsboder: det er kjøttpro-
dukter, andre matvarer, kunstpro-
dukter og tekstilvarer til salgs. Flere
konkurranser, fagseminarer og

annen underholdning. Da Batnfjord
ligger midt i mellom Molde og
Kristiansund, blir det ideelt for
mange barnefamilier å komme.
Spesielt på lørdagen er det folk-
somt.

Dyregod-
dagene
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Sluttspurt 
på foto-
konkurransen
Den årlige fotokonkurransen blir flittig
besøkt på hjemmesiden, så det er tydelig
at mange er interessert i å se hvordan
limousinene har det der de boltrer seg i
gode omgivelser. Derfor er det også i år
lagt ut muligheter for å sende inn bilder til
fotokonkurransen 2014. 

Erfaringer tilsier at det begynner å sige inn
bilder når limousinene slippes ut på grøn-
ne beiter. Men kanskje noen har et bilde av
kalving og kalv allerede? Eller fra limousi-
nenes sommerbeiter?

Ønsker du å være med i årets konkurranse,
må vi ha bidragene innen utgangen av
året. Bildene sendes til Jan Otto Veiseth, 
e-post: janoco@online.no.

Godt gjort er bedre enn godt sagt

TopBull
Eit robust kraftfôr til intensivt framfôra slakte-oksar av alle rasar, samt
mellomkalv. TopBull  ivaretek vomfloraen sjølv når kraftfôrmengde-
ne kjem opp i 5-7 kg pr dag. Er tilpassa surfôr hausta på eit middels
utviklingstrinn. Ekstra høgt innhald av kalsium.

Nor500
Prisgunstig all-round kraftfôr ved fôrstyrke opp til ca 4 kg pr dag, og
der surfôret  er hausta på eit middels utviklingstrinn. Førstevalet
også til ammeku.

Melketopp 
Mjølkeproduksjonsbruk med 1 bulksilo må ofte gjere kompromiss
om type kraftfôr. Melketopp finnast i fleire ulike variantar tilpassa
ulike grovfôrtypar og ytings-nivå. Spør oss i Fiskå Mølle for optimalt
val på din gard.

FiberMix
Eit svært robust og prisgunstig kraftfôr som drøyer surfôret til både
oksar og mjølkekyr. Mest aktuell i kombinasjon med anna kraftfôr.
Kan gjeast i mengder frå 1 til 8 kg pr dag, høgast nivå der grovfôret
er fiberrikt. Har nøytral PBV og er    tilsett både mineral og vitamin.

Fiskå Mølle AS, Fiskå. Tlf. 51 74 33 00 • Fiskå Mølle Etne AS. Tlf. 53 77 13 77
Fiskå Mølle Trøndelag. Tlf. 73 85 90 60 •  Fiskå Mølle Flisa. Tlf. 62 95 54 44 

Kraftfôr til 
slakteoksar
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Fiskå Mølle har fleire veleigna kraftfôr til
slakteoksar. Krav til tilvekst, tilgang på 
grovfôr, fôrstyrke, grovfôrkvalitet og drifts-
forhold avgjer optimalt kraftfôrval.

Emilie og ungoksen er ett av de bidragene vi har fått innsendt av May
Kristin Lofthus.
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