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Morten Rømcke-Moe var Norsk Limousinforenings første styreformann. Han overlot
 formannsklubba i det første driftsåret 1994 til Hans Gudbrand Gamkinn (th), da Morten
ble engasjert som leder av prosjektet «Biff 2000». Vi trommet sammen de to som var
med på å gi Limousinforeningen en flying start.  Side 12
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Den 11. november var de nye
semintallene klare, og den positive
trenden Limousin har vært inne i ser
ut til å fortsette. Så langt i år er det
solgt 4064 doser, dette er en økning
på 7 % sammenlignet med fjoråret.
Det har riktignok vært en nedgang
de siste 4 måneder, men hele året sett
under ett ligger vi fortsatt godt an. 
Godt seminsalg er viktig både for
avlsarbeidet og økonomien til
raselaget. Hvis vi skal nå avlsmålene
våre, er det utrolig viktig å ha mange
gode seminavkom å velge mellom
når test plassene på Staur skal fylles
opp. Jeg vil oppfordre alle til å
inseminere noen kyr hver med de
foretrukne oksene som vi vil ha
avkom etter på test året etter. Disse
oksene blir annonsert i LimmosinNytt
og på hjemmesida vår tidlig på året. 
I år var det dessverre bare et avkom
etter den norske elite oksen
Charmant av Dovre som var aktuell
for test, og dette er synd da vi gjerne
skulle hatt flere avkom etter norske
okser å velge mellom for å styrke vårt
eget avlsarbeid og få enda sikrere
indekser på våre egne Norske
avlsokser.

Årets testokser
Limousin har 18 test plasser på Staur
i år og disse er fylt opp av 6 kolla
okser, og 12 full french. Det er
gledelig å se at hele 9 av oksene er
tatt inn i gruppa for gode
moregenskaper, dette lover godt da
mange av oss ønsker mordyr med
mere melk. 2 embryokalver har også
fått plass og bidrar med nye
blodlinjer i avlen.                                                                                                                 

Det er alltid spennende med
indekskjøringen i november for å se
hvilke okser som får de beste
indeksene og blir eliteokser neste år.
Denne høsten var det E årgangen
sine kalvings- og slakteresultater det
var mest spenning rundt. Resultatet

ble 2 nye eliteokser, Elvis av Kauserud
og Even Tyr av Dovre, begge gjør det
svært bra på kalving og tilvekst. Even
Tyr har den franske melke oksen
Remix som far, og i vinter kalver de
første døtrene etter Even Tyr, så neste
høst har vi kanskje melkeindeks på
det vi håper skal bli den nye morfar
oksen.

Forhandlinger med Tyr
I forhold til TYR har det vært en del
møte aktivitet og forhandlinger siden
årsmøtet. Først ble vi presset til å
godta reduserte overføringer til
raselaga, så kommer det stadig nye
forslag om forandringer i vedtekter
og retningslinjer angående ut -
plukking av testkandidater til Staur.
Dette skaper mye støy både i vår
egen forening, men også i de andre
raselaga generelt.

Norsk Limousin besitter gode
kapasiteter innenfor avlsarbeid med
de personer som i dag sitter i
avlsutvalget. Avlsutvalget gjør en
meget viktig jobb både for vår egen
rase men også for krysningsavlen i
form av gode okser som kan brukes
på andre raser og da kanskje spesielt
med tanke på krysning med NRF. TYR
har som paraply organisasjon det
overordna avlsansvaret for alle kjøttfe
raser som har eget avlsarbeid i Norge,
men besitter pr i dag ikke lengre
noen spisskompetanse på dette
området.                                                                                                                    

Vårt eget avlsutvalg består av
personer som er meget dyktige og
interesserte i avl. Dette vises også i
form av seminstatistikken og
tilbakemeldinger fra folk i miljøet og
TYR. Mye av det arbeidet som gjøres
her, er tidkrevende, og mesteparten
har foregått som gratis dugnads -
arbeid. Da finner vi det både
demotiverende og pussig at TYR ser
ut til å ville overta mer og mer av

www.norsk-limousin.com
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ansvaret for utplukking av test -
okser. 
Skal raselaga gjøre arbeidet, og så
bli overstyrt av en organisasjon
som vi for tiden mener ikke har
tilstrekkelig avlskompetanse?

Det er greit nok at TYR hjelper de
raselaga som ikke føler at de klarer
å gjøre denne jobben selv. Men hvis
vi som har evne og vilje til å gjøre
jobben selv i form av personer som
er lidenskapelig opptatt av avl, til
stadighet må kjempe for hver
eneste avgjørelse innenfor avlen, så
drepes alt initiativ og gleden av å
gjøre en jobb som er meget viktig
for vårt nasjonale avlsarbeid. 

Uheldig støy
Blir det for mye støy over tid, så går
folk lei og mister etterhvert
motivasjonen til å gjøre denne
innsatsen. God kommunikasjon
mellom TYR og raselaga er veldig
viktig for å unngå for mye støy og
misforståelser, her har vi nok alle et
forbedrings potensiale.                                               

Nå bidrar jeg kanskje selv til å skape
støy i denne lederen, men det er en
del frustrasjon rundt dette i laget
og jeg synes det er på sin plass at
alle i NL får litt innsikt i dette. Vi
kommer til å fortsette å jobbe for
det vi mener er den riktige veien i
avlen, og håper at samarbeidet
med TYR vil preges av bedre
kommunikasjon og gjensidig
respekt fremover. Vi trenger Tyr og
Tyr trenger oss.

Leder:
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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
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Gjeste-kommentaren:

Sjelden har betegnelsen «det norske
kommunistlandbruket» vært mer
berettiget enn når en setter søkely-
set på historikk og rammevilkår for
de som driver renavl av storfe i
Norge. Hvem har vært premissgivere
og beslutningstakere i denne pro-
sessen, og på hvilket grunnlag?
Hvorfor agerer bonden som om han
ikke skulle være meningsberettiget i
slike spørsmål? Skyldes det en slags
følgeskade av den landbrukspolitikk
som har vært ført?

Den britiske organisasjonen The Rare
Breed Survival Trust har som målset-
ting å jobbe for bevaring av utryd-
ningstruete husdyrraser. I deres bok, A
chance to survive , der forordet, for
øvrig er skrevet av Charles, Prince of
Wales, begynner åpningskapittelet
med evaluering av forskjeller på hvor-
dan ulike land i Vest- Europa har skjøt-
tet sitt ansvar med å ta vare på sine
husdyrraser. Her blir Norge trukket
frem som versting-eksempel. I meget
lite flatterende ordelag avsløres den
norske historien om massiv og overlagt
utryddingen av nærmere 20 regionale
storferaser i den hensikt å få imple-
mentert den nye politiske kua, den syn-
tetiske kombinasjonsrasen NRF.  

Samme uvettige utrenskningsfilosofi-
en er for øvrig også gjennomført blant
sauerasene.
At britene reagerer på slikt er nok

ingen tilfeldighet. De har mye å lære
oss om kvegavl, og enda mer om driv-
kraft og entusiasme for bevaring av
genressurser som ligger i gamle hus-
dyrraser. Dette demonstrerte de etter-
trykkelig for hele verden ved å lose
øyrikets utallige storferaser gjennom
de massive saneringsprogram som bri-
tisk kveghold måtte gjennomgå,- etter
på løpende bånd å ha blitt utsatt for
både kugalskap og to runder med
munn og klauvsyke.

Kulturforskjeller
Den åpenbare kulturforskjellen
mellom britiske og norske bønder på
dette område har sin enkle forklaring. I

Storbritannia er det bøndene som
bestemmer avl og utviklingen for
rasene. I det norske gjennomregulerte,
gjennombyråkratiserte og detaljstyrte
landbruket, er bonden spilt helt ut på
sidelinjen i slike spørsmål, og er blitt
redusert til en iverksetter av andres
ideer og intensjoner. 

Ingredienser for å kunne etablere og
opprettholde en slik ny-føydal oversty-
ring av bonden er først og fremst et
resultat av politisk ideologi, planøkono-
misk tenking og aktiv virkemiddelbruk,
men også gjennom å manipulere bon-
den ved bruk av diverse skremselssce-
narioer. Bondens nærmest religiøse for-
hold til landbrukssamvirke har også
vært brukt og misbrukt for det det har
vært verd. 

Grunnen til at det ikke ble mer rabalder
da 20 storferaser ble renset ut av norsk
husdyrbruk, var kort og godt at hoved-
personen som kunne utgjort en for-
skjell, altså bonden, ikke følte seg
meningsberettiget. Bonden bare adlød.
Adlød forhandlingsinstituttet og
Bondelag, selv om Bondelaget har
arbeidet målbevisst sammen med sta-
ten for at det skulle bli færre bønder.
Bøndene adlød akademikerne fra Ås
og Hamar.  Og ikke minst adlød de sitt
kjære samvirke, som hadde sine egne
tanker og andre motiver for norsk
kvegavl.  Bondens egen, tradisjonelle
lidenskap for kveget visnet under disse
vilkårene, og entusiasmen ble redusert
til platonisk plikt. 

Kjøttfe en trussel
Da kjøttfeet begynte å få utbredelse i
Norge så våknet plutselig både liden-
skap og entusiasme opp igjen.
Kjøttfeet ble riktig nok av bondens vok-
tere raskt utpekt som trusselbilde mot
det norske glansbildet av NRF kua.
Både fra lekmann som hadde slukt
splitt og hersk-agnet, og enda mer fra
lærd, ble det hevdet at kjøttfe ikke
hadde noe i Norge å gjøre. Det var NRF-
kua som skulle stå for kjøttproduksjon.
Kjøttferasene dro dessuten med seg
sykdom til landet.  De var en vederstyg-

gelighet uten berettigelse ut over å
være «rederhobby» og omgåelse av
driveplikten for rikfolk, var omkvedet.  

Det ble gjort aktive grep for å få sty-
ringen med utviklingen i kjøttfeholdet.
Tidlig på syttitallet så vokste det frem
en ide på NLH om at det også skulle
lages en norsk syntetisk kjøttferase
etter mal av NRF. Her bommet imidler-
tid «landbruksfamilien» på sitt klientell,
da de forutsatte at det spede miljø som
var av raseavlere, skulle oppgi sine
raser til fordel for en ny norsk syntetisk
rase. Uten fotfolk ble derfor planene
om en norsk syntetisk kjøttfe rase skrin-
lagt, selv om tanken den dag i dag
fremstår som en våt drøm for flere i sys-
temene rundt bonden.

Selvstendige foregangsmenn
Foregangsmennene i norsk kjøttfehold
var selvstendige, utradisjonelle, innova-
tive, og var ikke så medgjørlig som
gjennomsnittsbonden som etter flere
tiår var preget av å være dirigert av
detaljstyrt planøkonomi. Mange av
dem hadde dessuten solid inntekt fra
annen virksomhet, og flere var økono-
misk uavhengige, nær sagt både av
dyrenes produksjon og myndighe-
tenes virkemiddelbruk. De var dermed
langt på vei immune, eller i det minste
lite påvirkelig for den trekk i tilskudd,
manglende lånetilsagn i byggesaker
og annen aktiv manipulering som erfa-
ringsmessig var meget virkningsfull for
å få bøndene til å adlyde. 

Disse innovatørene gikk heller ikke til
Ås og Hamar og ba om råd og tillatelse.
De gikk til utlandet. De var ressursster-
ke, og vi kan takke dem for mye av den
gode genetikken som preger norsk
ammekuhold.  Dette var selvfølgelig
bra for frihetskulten som ble spunnet
rundt kjøttfeet, men driftsformen ble
også av slike grunner frosset ut av
«landbruksfamilien», noe som resulter-
te i at kjøttfeet havnet på salderings-
plassen i jordbruksoppgjørene. Det
gjorde det vanskelig å leve av amme-
kua. Den kompakte majoritet har som
kjent alltid rett, og kan tillate seg det

NORSK RENAVL AV STORFE, - ER AVVIKLINGEN ØNSKET?
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HELGE BJUGSTAD OG OLA-JØRN TILREM

meste i demokratiets navn. Det under-
tallige kjøttfeholdet fikk derfor ingen
innflytelse i norsk landbruk. Til gjen-
gjeld hadde de styring med sin egen
organisasjon NKA. De hadde entusias-
men. Og de hadde et godt produkt. Det
var nok til å skape vekst.

Akseptert grunnet EU-frykt
Formelt så ble ammekua politisk god-
tatt gjennom at styresmaktene forven-
tet at Norge skulle bli EU-medlem etter
folkeavstemningen i 1994. Daværende
landbruksminister Øyangen mente at
det ville bli behov for «kulturlandskap-
spleiere» fordi man så for seg at EU-
medlemskap ville resultere i en drama-
tisk nedgang i antall melkekyr.

Likevel fortsatte salderingen av kjøttfe-
et i de kommende jordbruksforhand-
linger. Kanskje mest pga. landbruksor-
ganisasjonene. Ved et par anledninger
opplevde faktisk ammekuholdet at sta-
ten ville gi mer enn det Bondelaget
ville ta imot på vegne av sine medlem-
mer som drev med denne driftsformen.

Entusiasmen var som sagt en sterk driv-
kraft som kompenserte for dårlige ram-
mevilkår, og fra mange hold ble det
oppfattet som et helt uforståelig para-
doks at det ble investert så sterkt i den
dårligst betalte delen av norsk husdyr-
næring. Årsaken var at kjøttfeholdet
ennå føltes som et fristed for bøndene.
Et sted der de kunne beholde sin inte-
gritet og ikke blir betraktet som bare å
være en faktor i andres produksjons -
linje. 

Melkebønder beruses
Melkebønder som sluttet med melk lot
seg også beruse av å komme bort fra
en posisjon som passiv rumpeholder
for inseminøren fra Geno, og glede seg
over frihetsfølelsen ved å pugge okse-
kataloger fordi de selv fikk ta faglige
ansvar ved sine disposisjoner i avlen. 
Nytt for mange var det også at kjøper
og selger av dyr kunne handle uten at
samvirke skulle bestemme hva som var
rett pris.

Opp over 2000 tallet så skjer det imid-
lertid en markant endring i kjøttfemil-

jøet. Tyngdefordelingen i medlems-
massen forskyves.  Det norske folk
vendte EU ryggen, men den dramatiske
nedgangen i melkebruk skulle likevel
bli sannspådd. Mange som sluttet med
melk, fortsatte som ammekubønder.
Den frihetselskende og grensesettende
kjøttfebonden, som er kjent for å sette
krav, og som kompromissløst har for-
svart avlernes interesser, ble i mindre-
tall i forhold til staten og landbruks-
samvirkets «ferdigdresserte» utgave
som ikke rakk å bli «avklimatisert» nok
til å motsette seg at det gamle åket ble
selet på igjen.

I samme tidsrom begynte slaktesamvir-
ke å miste markedsandeler, og det ble
strategisk viktig for tilførslene deres å
ha størst mulig påvirkningskraft i det
som skjer i tilførselsmarkedet. De gled
inn i en enda mer aktiv rolle i det som
skulle være en avlsorganisasjon for
kjøttfeavlere. 

Selvoppfyllende Tyr
Tyr ser nå sitt snitt til å harmonere «sin»
organisasjon mer i samsvar med den
øvrige landbruksfamilie. Med andre
ord, i stadig større grad dyrke seg selv
som arbeidsplass, og i mindre grad
fremstå som en medlems- og interesse-
organisasjon for avlerne. Avlerne føler
seg mer og mer fremmedgjort i egen
organisasjon.

Ut over 2000 tallet svekkes også verdi-
en av arbeid, og det norske resurs-
grunnlaget for produksjon av storfe-
kjøtt gjennom at Norge baserer sin
landbrukspolitikk på import av billig
kraftfor basert på utnyttelse av natur
og billig arbeidskraft fra utlandet. Det
er nå kraftig reel underdekning av
norskprodusert storfekjøtt. Normalt
burde det gitt sikkerhet og drivkraft til
økt produksjon. Men er det en sannsyn-
lig utvikling? Nei. Ikke uten at forutset-
ningene endres.

Positiv framtidstro
Det har alltid vært dårlig økonomi i
denne driftsformen, men det har også
paradoksalt nok alltid vært positivitet,
initiativ og framtidstro. Her merker vi
en endring de siste årene. Det kommer

av at den viktige motivator som lå i fri-
hetsfølelsen har gått tapt.

Kort kan man si at innmatingen til
«apatikverna» tok tak i kjøttfeavleren.
Fargeklatten, entusiasmen og bondens
siste fristed i norsk landbruk forsvant
inn gjennom valsene til kverna, og kom
ut i standardisert grå og apatisk utgave,
befridd for både integritet, entusiasme
og fremtidstro.  

Denne kverna mørner, elter, knar, hak-
ker og kverner etter en norsk annerle-
desoppskrift. Man starter med et hinsi-
des byråkrati, en solid dash New Public
Management, tilsetter så gammelkom-
munistenes planøkonomi til å styre
produksjon, setter markedsliberalister
med et snevert effektivitetsfokus fra
finansdepartement  til å beregne kost-
nadene, et seg-selv-nok-landbrukssam-
virke til fremste rådgiver, og en matkje-
demakt som snart er redusert til mono-
pol til distributør. Man overdrysser til
slutt produsentene med maktfreakerne
fra Mattilsynet, KSL, miljø, Hms, you
name it…. , før man serverer farsen som
driftsformen med den dårligst økono-
mien i landbruket.  

Innbitt kamp
Norsk Limousin kjempet en innbitt og
intenst kamp mot denne prosessen i
hele perioden fra 2004 til 2012 i et for-
søk på å hegne om den positive entusi-
asme og kreativitet som miljøet har
vært kjent for.
Uten det fristed og den aura av opti-
misme, positivitet og glede som dette
miljøet har vært kjent for, så er det
meget lite annet som bidrar til å hindre
tilbakegang for spesialisert storfekjøtt-
produksjon i Norge. 
Skal storfekjøttproduksjonen komme
tilbake til et akseptabelt nivå må mye
av det apparat som primærprodusen-
ten utsettes for, saneres. Det gjelder
først og fremst statlige klør som må
trekkes ut av bondens integritet og
bedring av økonomiske rammevilkår.
Bonden har også selv et ansvar i for-
hold til å rette egen rygg og hake
gjennom å ta tilbake sine organisasjo-
ner og starte med å sette krav til sine
omgivelser.
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Etter å ha ligget for anker på
revet noen år, har Gyrd
Nannestad, Ringsaker, riktig
satt fart på maskineriet –
gårdsdrifta. En flunkende ny
driftsbygning med plass til åtti
limousin mordyr er nyss tatt i
bruk. Flere mordyr kjøpes inn.
Endelig avklaring med sønnen
Hans om framtidig drift er
hovedårsaken til at det nå gis
full gass.

-Å satse fem millioner kroner på
nybygg pluss besetningsøkning  uten å
vite driftas framtidige skjebne, fant jeg
å ikke ville gjøre, sier Gyrd, og legger til
at dette ikke er ment som noen bebrei-
delse av sine barn. – Den unge garde
trenger tid utover tenåra på å bestem-
me seg for hva de vil satse på. Og det
må vi gi dem.

Gården Refling har vært i familiens eie
siden år 1536. Riktignok ikke alltid i helt
rett far-sønn linje. Historien viser at en

fetter, Leif, av en tidligere driver måtte
trå til ved ett tilfelle. Han kom fra
Amerika og berget slektsgården fra
konkurs i 1930. Leif var utdannet inge-
niør som blant annet hadde deltatt i
utbyggingen av Rånåsfoss Kraftstasjon.
I tillegg til at han bygde opp et solid
grunnlag for videre melkeproduksjon,
etterlot han seg også et annet verne-
verdig minnesmerke: Som en av de før-
ste i landet bygde han en betong silo-
kum i 1939, og den var i bruk til 2006.
Leif kunne betong! Han måtte imidler-
tid dra til Bodø for å skaffe arvtaker til
gården. Der jobbet nemlig nevøen
Fredrik som advokat. Året var 1959, og
Gyrd var akkurat født. Fredrik måtte ta
kurs i landbruk ved Jønsberg
Landbruksskole før han tok over.

Gyrd overtar
Gyrd Nannestad tok over Refling gård
for fullt i 1990, etter at han fra 1987
hadde drevet gården i kompaniskap
med faren Fredrik. Gyrd viste helt frå
tidlig i gutteårene stor interesse for dyr
og avl. – Jeg var vel like begeistret for
«Buskap og Avdrått» som Donald Duck,

mimrer Gyrd. Da han overtok gården
ble reglene for økning av melkekvo-
tene i forbindelse med eieroverdra-
gelse, endret. Han fikk ikke lov til å øke
gårdens melkeproduksjon.

-En kan si at jeg derfor ble hanglende
videre med et tungvint båsfjøs. Etter
hvert fant jeg ut at det for meg ikke var
forsvarlig økonomi i å kjøpe kvote og
bygge nytt melkefjøs, sier Nannestad.

Starter med kjøttfe
Allerede tidlig på 1990-tallet begynte
Gyrd å krysse inn med kjøttfe på de
NRF-kyrne som var på tur ut av melke-
produksjonen. – Ved å satse på framfô-
ring av kjøttfekrysninger i tillegg, skaf-
fet jeg grunnlag for arbeid for to. Et
driftsopplegg med lette raser kan nok
passe mange steder. Men ikke  hos oss.
Intensiv produksjon på de tunge
rasene er best egnet her, slår Refling-
bonden kategorisk fast.

Gyrd forsøkte med semin fra de fleste
tunge rasene før han erfarte at limou-
sin passet best. – Med limousin har jeg

for den kommende generasjon

Satser 
hardt Med prefabrikkerte elementer er

kostnadene med trefjøs konkurran-
sedyktig med andre typer bygg,

mener Nannestad. Her sønnen Hans
som følger oppføringen av nyfjøset.
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fått det beste ut av to verdener: Store
dyr med lette kalvinger; høye slakte-
klasser med godt betalt for kvalitets-
kjøtt. Jeg var blant de første som benyt-
tet dansk semin som NRF (Geno) tok
inn midt på 1990-tallet for å benytte på
NRF-kuer. Jeg prøvde også semin fra en
okse fra Skansgården før den ble truk-
ket tilbake grunnet store kalver. Hos oss
har det ikke skapt problemer, konstate-
rer Gyrd da han tar et tilbakeblikk.
–Enkelte franske importer for noen år
siden ga imidlertid for høye fødselsvek-
ter, mener han.

Stambokførbare dyr
I 2008 ble de siste melkekuene hentet
på gården, og Gyrd intensiverte arbei-
det med å krysse seg opp på limousin. I
dag er de første dyrene stambokførte
eller stambokførbare. – Vi er i gang
med salg av avlsdyr. Med god hjelp av
livdyrkonsulentene i Nortura har jeg
funnet fram til en nisje i livdyrmarke-
det: salg av bedekningsokser. For avlere
som satser på ren slakteproduksjon, er
det interessant å skaffe seg en god
okse som ikke kommer fra de høyeste
prisklassene. Det har skaffet meg til-
trengte ekstrainntekter. En får ikke noe
gratis her i nullsonen, kommer det kon-
tant fra Gyrd som håper å kunne fort-
sette med dette salget av kårede og
stambokførbare okser.

Det tilpassede melkefjøset var ikke
egnet for å drive i over tid, og det i gav
iallfall ikke rom for å øke besetningen.
Nannestad valgte å trø vannet inntil de
eldste barna ble klare for å planlegge
sine yrkesvalg. – Generasjonsskiftet på
en gard må være en prosess. Hele søs-
kenflokken har mange følelser knyttet
til det stedet der en har tråkket sine
barnesko og tumlet rundt med dyrene,
sier Gyrd alvorstynget.

Overtakelse forberedes
Dattera Eli (23) hadde odelsretten til
Refling. Og hun har hatt «flere samtaler
med seg selv» om hvilket veivalg hun
skulle ta for livet sitt framover.
Odelsretten til et slikt bruk kan føles
som både en tung forpliktelse til å
bære slektsarven videre og som en fin
mulighet til å sikre sin egen framtid. I
tillegg knytter det seg personlige
følelser til et sted en er vokst opp på.

Etter flere runder i tenkeboksen har Eli
kommet fram til at hun vil satse på en
annen karriere, og overlatt retten til

gården til broren Hans (22). Han er
svært interessert i jordbruk, har lagt
ned mange arbeidstimer på gården, og
studerer nå landbruksteknikk ved
Høgskolen i Hedmark (Blæstad). 

For Gyrd var det en lettelse at denne
avklaringen kom: At ett av barna ville
satse på gårdsdriften. Avklaringen inn-
bar at han med stor trygghet kunne
velge hvordan han kunne satse videre i
sin brukertid. I samråd med sønnen
valgte han å bygge et nytt ammekufjøs
for limousinene. Hans blir ikke nødt til å
forta store investeringer like etter over-
takelsen.

Nysatsning
I disse dager er limousinkuene på plass
i det nye trefjøset. Men det er plass til
flere. I dag består besetningen av vel
førti mordyr. Antallet skal dobles, og
Gyrd er i markedet for å kjøpe flere
drektige mordyr hvor kalvingstids-
punktet er avgjørende for om det blir
handel eller ikke. Puljedrift foretrekkes.

Det nye fjøset er plassert i skogkanten
litt overfor gården med god utsikt
utover bygda Gaupen. – Jeg syntes det
passet best med et trebygg i dette ter-
renget. Det gjenspeiler også gårdens
ressursgrunnlag: Skog og jorder, sier
bonden på Refling.

Like utenfor fjøset er det en tidligere
rydning hvor beitet gror. Bare et stein-
kast derfra er hogstmaskinene i full
sving med rydde et svært felt til. –
Jordsmonnet i dette område er ikke
egnet for skog. Grantrærne råtner
innenfra. Det blir noe sagtømmer av
det, men mesteparten blir til massevir-
ke. Begge deler gir verdifullt økono-
misk bidrag til investeringene i nyfjø-
set. Dessuten har tilskudd fra
Innovasjon Norge og Ringsaker
Almenning redusert lånebehovet.

Tre best til dyrerom
Gyrd brukte mye tid på å studere ulike
fjøsløsninger. Han valgte tidlig bort tal-
lefjøs med halm inn og halm ut.
Kaldfjøs appellerte ikke. Den valgte løs-
ningen er en type som ligger mellom
kald- og varmfjøs. – Jeg ble fascinert av
den modellen som Fjøssystemer pre-
senterte for meg. Det er et fjøs som
puster selv. Det er rene flater som ikke
samler støv og møkk. Selve betonggul-
vet er ikke isolert slik at jordvarmen
slipper igjennom. Jordvarmen, varmen
fra dyrene og kontrollert ventilering
gjør at temperaturen i fjøset holdes
over 0� selv om vi får lengre kuldeperi-
oder slik som er vanlig i vårt område
om vinteren. Tester viser at denne fjøs-
typen har gunstig inneklima med lavt
innhold av støv og ammoniakk, hevder
Gyrd Nannestad.

-Det 1000 kvm store nyfjøset rommer to rader med liggebåser på hver side av midt-
gangen, forteller Gyrd Nannestad.
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Med prefabrikkerte trelags massive tre-
elementer i vegger, limtre i bærekon-
struksjonene og ferdige tre takplater
med sandwich oppå er denne løsning-
en konkurransedyktig i pris sammenlig-
net med andre løsninger, er Nannestad
konklusjon. Nyfjøset skal utnyttes til
«fødestue» for mødre og kalver; framfô-
ring av ungdyra skal foregå i det gamle
fjøset – som på sikt må utbedres og til-
passes driftsopplegget. Slakte pro -
duksjon og livdyrsalg skal være sats-
ningsområdene.

Storfekjøtt etterspurt
Det var ikke med lett hjerte at Gyrd
besluttet å kutte ut melkeproduksjo-
nen. –  Men storfekjøtt er en etterspurt
vare som produseres i hovedsak  på de
lokale ressurser. Selvfølgelig benytter
jeg godt med kraftfôr, men hoved-
grunnlaget for produksjonen blir går-
dens fôr- og beiteressurser. Kjøtt pro -
duksjon er en trivelig produksjon som
gir rom for å ha et liv utenom gårdsar-
beidet. Det siste tror jeg er særlig viktig
for overtakende generasjon, mener
Gyrd. 

Han forteller at familien Nannestad har
et aktivt liv utenfor gården. Skisport
står i høysetet for familien på seks.
Sønnen Hans som skal overta gården,
har gjort det godt på ski i sine yngre år,
og deltar nå i turrenn. Sønnen Tord (18)
er svært aktiv skiløper, og foreldrene er
et viktig støtteapparat. Yngstemann
Erik (14) liker nok best sykkel og inne-
bandy, og bidrar i dyreholdet med kal-
vepass og brunstkontroll.

Gyrd mener at han har tatt et valg som
betyr en bærekraftig produksjon både

-Det var en trend på 1950- og 60-tallet å plante skog for å sikre
god økonomi på gården. Men forholdene hos oss gir ikke bare
godt virke, sier Gyrd Nannestad som rydder skogen nær fjøset til
beite.

Under vårt besøk på Refling duret hogstmaskinene i to skift. -
Her skal det bli 100 da beite i stedet for uproduktiv skog, for-
teller Gyrd.
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DrøvMuskelMuskelDrøvDrøv
ved intensiv fôring
ved grovfôrmangel

Fiberrik blanding til okser som får høy andel kraftfôr
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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.

agronomisk og økonomisk, og som
samtidig er tilpasset en moderne livs-
førsel. Han mener at storfekjøttproduk-
sjonen er i pakt med offisiell matpoli-
tikk. – Folket vil ha biff, og markedet
etterspør mer norsk storfekjøtt.
Ammekuproduksjonen er med på å
skape goodwill i samfunnet som er vik-
tig for at vi får aksept for at vi skal ha et
levedyktig landbruk her i landet. Å se
mor og barn går sammen og koser seg
ute på beitene, gjør noe med folk som
ikke har daglig nærkontakt med dyr.
Det skaper en legitimitet for vår eksis-
tens, hevder bonden på Refling, Gyrd
Nannestad.

Av Jan Otto Veiseth

FAKTA:

Refling gård
800 da dyrket mark
200 – 250 da mathvete
200 – 250 da bygg, såkorn
Ca 40 ammekuer, økes til 80
600 da skog

Hans Nannestad kan ta over en oppkrysset besetning med stambokførbare dyr.
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Byggeskikken i landbruket har utviklet seg i en slik retning at
det må begrunnes hvorfor en foretrekker å oppføre en drifts-
bygning i tre – materialet som har vært benyttet i hundrevis
av år her i landet både til folk og dyr. – Egentlig burde det
vært motsatt: hvorfor skal det benyttes stål og betong i fjøs-
bygninger, sier trefjøsforkjemperen i Fjøssystemer Bygg AS,
Terje Strand, i en samtale med LimousinNytt.

På direkte spørsmål kommer det kontant fra Terje: - Jeg kan
ikke peke på en eneste negativ side ved å bruke trevirke som
byggemateriale i driftsbygninger. Spesielt dersom sammen-
ligner med materialer som har etablert seg som en trend de
siste tiårene. Terje legger til at Fjøssystemer Bygg AS drifts-
bygninger i alle typer materiale i sin portefølje.
Et sentralt ankepunkt mot de bygningene som er oppført de
siste årene, er avfallshåndteringen når disse skal erstattes i de
kommende årene. De blir avfallsprodukter som må håndte-
res deretter. – Et trefjøs gir i hovedsak avfall som enkelt kan
gjenbrukes som ved eller til andre treprodukter.

Godt innemiljø
Likevel er det andre egenskaper ved tre som er viktigst. Det

ene er at slik det bygges er slike fjøs nesten fri for horisonta-
le flater innvendige i bygget som samler støv med de ulem-
per det gir for både dyr og folk. Vi benytter limtresøyler til
støtte for taket og som bindingsverk mellom veggplatene,
men ellers er det slette, laminerte treplater i vegger og tak.
Derfor er det ikke mange elementer som samler støv.
Limtresøyler er plassert slik at de blir en naturlig del innred-
ningen, og byr ikke på noen praktiske ulemper for utnyt-
telsen av fjøset.

Taket består av laminerte treplater dekt med ferdig isolerte
stålplater. I mønet er det tatt ut spalter til lufting. Plastplater
kan trekkes opp og ned for å regulere utluftingen. Det
samme er gjort i veggene. Hvor mange glugger bestemmes
av fjøsets og besetningens størrelse. Dermed slipper en å få
kuldesjokk. Med et samspill mellom åpningene i taket og i
veggen, kan en erfare seg fram til passe utlufting og tempe-
ratur i fjøset.

Alle vet at metall blir kaldere enn treverk når temperaturen
synker. Vi har målt på i et fjøs da temperaturen ute var minus
20 �. Da holdt innersiden på veggen pluss 2 �. Det har betyd-

Både tidligere utenriksminister Barth Eide (tv) og daværende landbruksstatsråd  Slagsvoll Vedum var godt fornøyde med at
besøksrunden i Ringsaker inneholdt besøk i et nybygget trefjøs. Her omkranser de to Terje Strand, Fjøssystemer Bygg AS, som sto
bak prosjekteringen og oppføringen bygget.

Trefjøs har sine fordeler
framfor stål og betong
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ning for innemiljøet for dyr og folk. Det er alltid fukt i et fjøs.
Overflatetemperaturen på bygget vil ha innvirkning på om
det settes rim og kondens som drypper. Det gjør det ikke på
treverk, og generende drypping unngås.

Godt for folk og fe
Treverk hevdes å ha stor betydning for de som oppholder seg
i bygget. Terje Strand kan vise til et eksempel på at en melke-
produsent som bygde nytt fjøs, opplevde at ytelsen på kyrne
økte markant. Erfaringer fra Tyskland har vist helsegevinst
hos både elever og lærere etter å ha flyttet inn i skolebygg av
tre.

Det prisbelønte arkitektfirmaet Helen & Hard, Stavanger, har i
følge Aftenposten spesialisert seg på trebygg. De hevder at
tre svarer for mye: Det gir et godt inneklima, det binder CO�,
Norge har et overskudd av tre. Firmaet blir ansett som
ledende i Norge på bruk av tre, og ble nylig tildelt Treprisen
for sitt utmerkede arbeid. 

Klimagevinst
Undersøkelser viser at den klimamessige gevinsten ved over-
gang fra betong til massivtre grovt kan anslås til 0,4 kg CO2-
ekvivalenter per kilo økt treforbruk. FNs klimapanel viser til
positive klimaeffekter ved lagerøkning av karbon i ulike tre-
produkter og bruk av tre som erstatning for mer klimabelas-
tende materialer.

Mangler norsk produksjon 
Det er imidlertid en kjedelig side: Det finnes ingen norsk tre-
varebedrift som har tatt dette så pass alvorlig at de har utvik-
let produkter som på en økonomisk og enkel måte kan
benyttes innen landbruket. Derfor har Fjøssystemer Bygg AS
importert ferdige moduler og løsninger fra Østerrike.

Tre som byggemateriale har lange tradisjoner i Norge, fra
stavkirkene til tradisjonelle bymiljøer og i småhusbebyg-
gelse. Likevel benyttes tre i langt mindre grad i offentlige og
urbane bygg i Norge enn i andre store skogproduserende
land, som Sverige, Østerrike og Sveits. Tidligere i vår la
Statsbygg fram utredningen «Tre for bygg og bygg i tre» på
oppdrag for Landbruks- og matdepartementet, med sikte på
økt bruk av tre i offentlige bygg og i landbruket. 

– Vi merker absolutt en økende interesse for å bruke tre, sær-
lig blant arkitekter og formgivere. Men også entreprenørene
er på vei. Muligheter for prefabrikasjon er interessant i større
bygg på grunn av tidsvinning og tre gir en lettere konstruk-
sjon som egner seg for dette, sier arkitekt Siv Helen
Stangeland i Helen & Hard til bladet Innsats. Stangeland
mener byggeindustrien i Norge har vent seg til å bruke stål
og betong i større, urbane bygninger, og at det fortsatt hefter
en del fordommer knyttet til trebruk. 

–Mange frykter tungt vedlikehold, brann og fuktproblema-
tikk. Men her finnes det mange nye og bedre behandlings-
muligheter. Å bygge reisverk i tre i småskala har vi jo god
kjennskap til her i landet og slik sett en innarbeidet kultur og
håndverkstradisjon som burde vært bedre utnyttet og
videreført i mer urbane og større byggverk, mener
Stangeland. 

I Statsbyggs utredning påpekes det at det ikke finnes noen
større leverandørindustri i Norge for trekonstruksjoner per i
dag.

-Rene treflater, fleksible løsninger, styrt lufting over tak og
 uisolert betonggulv sikrer et godt miljø i  fjøset for dyr og folk,

mener Terje Strand i Fjøssytemer Bygg AS.

Til og med trappa opp til
kontoret i fjøset er utført i
laminert tre.
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I jubileumsåret kan det trygt
fastslås at et knippe limousin -
entusiaster ga Norsk
Limousinforening en solid kick-
start: Prosjektet Biff 2000
skapte  en entusiasme som
toppet  seg med arrangementet
Biffkongressen på Lillehammer
som samlet 600 deltakere.
Dette går fram av et lunsjtreff
med to av de ledende i storm-
troppen fra den tiden: Morten
Rømcke-Moe og Hans
Gudbrand Gamkinn.

For å sette starten i et riktig historisk
lende: I det etablerte landbruksmiljøet
var det ikke populært å presentere nye
utenlandske storferaser i det norske
storfeholdet. Det gjaldt både i ledersjik-
tet og på grunnplanet i landbruket.
Men det fantes unntak; noen som turte
å gå foran.

En belysende divergens: Undertegnede
ble i 1969 invitert til Ronglan i Nord-
Trøndelag for å ta bilde for Trønder-
Avisa av noen kvite kviger som gikk på
karantenebeite der. Utfordringen var at
det måtte sterke overtalelser til for å få
de noen av de som sto bak, til å være
med på et bilde sammen med kvigene.
Årsak: De ble sett på som mafioso i det
etablerte landbruket.

Sterke personligheter
Og enda når limousin kom til Norge et
par decennier etterpå, gikk ikke intro-
duksjonen akkurat på skinner. – Men vi
hadde en del sterke personligheter
som gikk i bresjen, sier Hans Gudbrand
Bakken i en prat med LimousinNytt. – Vi
ble nok oppfattet som provoserende
overfor NRF (Geno), Tine, faglagene og
store deler av det øvrige landbruket.
Og jeg ble nok ansett som bandelede-
ren for opposisjonen, føyer lagets før-
ste styreleder, Morten Rømcke-Moe,til. 

De to forteller at mye av lagsarbeidet i
Norsk Limousinforening ble preget av

prosjektet Biff 2000. Initiativet til pro-
sjektet ble tatt allerede våren 1994 – i
og omkring miljøet i foreningen.
Bakgrunnen var at landbruket på den
tiden var preget av mørke skyer og pes-
simisme – ikke minst på grunn av inter-
nasjonalt trykk og politiske beslutning-
er om innenlands produksjon. 

Mange praktiserende bønder mente
det var nødvendig å ta grep for å
komme på offensiven. Norsk Limousin -
forening oppnevnte en Styringsgruppe
for Biff 2000. Det ble lagt vekt på å
samle et så bredt og allsidig miljø som
mulig skulle målsettingen nås. Og for i
hele tatt å komme i gang måtte det
skaffes finansiering.

-Jeg tok med meg Kristen Bartnes,
Fellesslakteriet, og dro til Statens
Landbruksbank med ønske om støtte
på en million blanke kroner. De stilte
seg i starten litt motvillig med begrun-
nelse at det var bare menn i gruppa. Vi
fikk med oss forsker Kristina Landsverk,
NRF, i gruppa. Da fikk vi ja. I tillegg ytet
både Norsk Kjøtt og Fellesslakteriet
200.000 kroner hver. Og med egenfi-
nansieringen fra foreningen, hadde
750.000 kroner pr prosjektår 94-96 å
jobbe med, ivrer Morten, og legger til at

Landsverk ble en kjærkommen ressurs i
avlsarbeidet.

Biff 2000
Det er vel å merke seg at selv om de
som gikk i bresjen for å få fart på limou-
sinens inntreden i Norge, kjørte et tøft
løp i forhold til de etablerte kjøttmiljø-
ene, ble de likevel med på å stå bak Biff
2000: Fellesslakteriet, Norsk Kjøtt, NRF,
NKA og NLH. Alle instansene har fått
nye navn i ettertid. Hver og en som
representerte disse aktørene, hadde en
sterk posisjon innen landbruket på den
tiden. Morten Rømcke-Moe ble opp-
nevnt som prosjektleder. Da overtok
Gamkinn som styreleder i limousinfor-
eningen.

Både Morten Rømcke-Moe og Hans
Gudbrand Gamkinn er skjønt enige om
at pådriverne innen Norsk Limousin -
forening hadde store vyer for rasen i
Norge; blant annet innen eksport. – Jeg
var vel en av de som holdt den beste
kontakten med bakken. Som mange-
årig praktiserende bonde, mante jeg til
at vi måtte lære å krype før vi begynte å
løpe iallfall. Selv om det var sterke per-
sonligheter med sterke meninger, så
har jeg inntrykk av at mine meninger
sank inn, sier Hans G. ettertenksomt.

Jubileumsåret i Norsk Limousin

Sekshundre storfebønder samlet på Lillehammer

De to første styrelederne i Norsk Limousinforening. Morten Rømcke-Moe (th) overlot
formannsklubba til Hans Gudbrand Gamkinn da han ble engasjert som prosjektleder
for Biff 2000.
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I førersetet
Miljøet i og rundt Limousinforeningen
slo så pass hardt på stortromma at
«yngstebarnet» blant raselagene hav-
net i førersetet i kampen for å fremme
ammekuas rolle i norsk storfekjøttpro-
duksjon. Det ble operert med begreper
som «The clean gourmet beef from the
arctic kitchen!» Prosjektgruppen er -
kjente at de hadde mye å lære av hav-
bruksnæringen og norsk idrett. Derfor
leide de inn den mest framgangsrike
sportssjefen på den tida, Børge
Stensbøl, til å holde et motivasjonsinn-
legg under en Pepkonferanse på
Ullevål Stadion i 1994.

Og for å skape entusiasme og motiva-
sjon reiste et sekstitalls avlere og pro-
sjektansvarlige på en åttedagers studi-
etur til Midt-Vesten i USA.  Dette som
en av flere deler i et prosjekt som bar
navnet «Kontakt- og kompetansesemi-
nar». Det lar seg ikke ramse opp alle til-
takene. Men hele rekken ble toppet
med at gruppen fikk samlet hele 600
deltakere til fagseminar på
Lillehammer i 1996.

Måten limousinkjøttets utmerkede og
særegne kvalitet kom i fokus på, prates
det ennå om i limousinleiren. Tore
Stubberud hadde slaktet en limousin-
ku, og tok kontakt med Eivind
Hellstrøm på gourmetrestauranten
Bagatelle i Oslo. Og så ble både media
og et sammensatt nettverk samlet til et
herremåltid på Bagatelle. – At det skul-
le bli så mye oppstuss og omtale av å
servere kukjøtt, har vi ikke helt fattet
ennå. Men det sier vel sitt om limou-
sinkjøttet, er Morten og Hans
Gudbrand skjønt enige om.

Først ute
Morten Rømcke-Moe var først ute med
å importere limousin. På Skansgården
utenfor Kongsvinger hadde de sluttet
med melkeproduksjon først på 1970-
tallet, og gikk over til kjøttproduksjon
på innkjøpt kalv fra melkebesetninger.
– Men produktene kunne aldri bli noe
annet enn et biprodukt fra melkebeset-
ninger, og fortjenesten deretter, kon-
staterer Morten. Dessuten drev Morten

en del med hester. En av hestene hans
ble solgt til country-legenden Kenny
Rogers i USA. Det er nesten som å selge
sand til Sahara.

Pioneren beretter videre at spesialisert
kjøttproduksjon var nesten ukjent her i
landet på 70- og 80-tallet. Antall fødte
kjøttfekalver utgjorde rundt 5 % av
totaltallet på kalvefødsler. - Og skulle vi
nyte en god biff, måtte vi dra til utlan-
det. Et problem for biffkjøttprodusen-
tene var at Bondelaget og statens for-
handlere i de årlige jordbruksforhand-
lingene så på ammekyr som «noen
uønskede skapninger». Pris på kvali-
tetskjøtt samt produksjonstilskudd lå
langt tilbake i forhold til NRF, erindrer
Morten.

-Etter noen år med innslag av Hereford
og Charolais, bestemte vi oss for å satse
på limousin. En tur til blant annet
Limoges-området, gjorde rasevalget
enkelt. Å ta inn dyr derfra, ville by på
veterinærmedisinske utfordringer. Der -
for valgte vi å importere FF dyr fra
Sverige og Finland. Motivet bak var
tosidig: Å produsere bedre slakt enn
noen andre i Norge samt å øke gårdens
inntekter gjennom salg av avlsdyr. Og
vi solgte livdyr i bøtter og spann til
høye priser, forteller en oppglødd
Morten, som tok inn 35 drektige mor-
dyr som en start i 1991.

Kjepper i hjulene
Og tiden var nok blitt moden for å
endre på politikken overfor kjøttfe.
Daværende statsråd i LMD, Gunhild
Øyangen, støttet importen vår, og la
opp ambisiøse vekstmål for ammeku-
næringen. Men en del landbruksbyrå-
krater og NRF prøvde likevel å stikke
kjepper i hjulene. Så kampen fortsatte.
Ting tar tid.

Men Morten Rømcke-Moe opplevde at
det var en annen og større kjepp som
kilte seg fast i hjulene: Paratuberkulose.
Den sykdommen var kommet inn med
ett av importdyra, og veterinærmyn-
dighetene satte i gang strenge tiltak
med båndlegging og sanering av
besetningen og karantene for gården.
Det lå an til et kjempetap for Morten –
mest grunnet lav prissetting på dyrene.
Men som den fighter han er, kom han
ned på beina etter et fordelaktig forlik
med Landbruksdepartementet.

Limousin på Gamkinn
Midtsommers 1993 ankom de første tre
limousinene på Gamkinn. Før da hadde
Hans Gudbrand Gamkinn brukt tre år
på å knytte kontakt med ledende per-
soner i det danske limousinmiljøet. Han
ville være sikker på at han fikk fatt i
gode og riktige gener. forts.neste side

Jubileumsåret i Norsk Limousin

Sekshundre storfebønder samlet på Lillehammer

Prosjektet Biff 2000 samlet en bredt
sammensatt prosjektgruppe.

Brosjyren «Velg en vinner» skapte stor
interesse blant norske storfebønder.
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Ramnesveien 1191 · 3175 Ramnes
Tlf. 99 26 74 08 · oleadahl@online.no

KVALITETSPRODUKTER TIL

LANDBRUKET

NYHET!

Alt innen storfeinnredning  - vi lager etter mål!

       · Forhekker · Kraftfôrautomat · Drikkekar
     · Liggebåser · Gummimatter
  · Lettgrinder m/dør og kalvåpning 
        · Transportvogner
   

         KOMBI-BINGE VEKTER
         Pris på forespørsel. Kvantumsrabatt

Kontakt oss for et godt tilbud i dag!

For Hans var ingen novise når det
gjaldt avstamning på dyr. Han hadde
en stor melkebesetning. 
Med økonomisk bistand fra en kame-
rat, som delte Hans’ tro på limousinra-
sen, kom det en avlsokse og to drektige
kviger. Det vil si - den ene av kvigene
viste seg å være tom. – Jeg gråt ikke
over det; fordi da kunne jeg inseminere
denne med ønsket linje, kommer det
lakonisk fra Hans.

Pan av Gamkinn
Den legendariske Pan av Gamkinn har
sine aner fra den første importen. Pan
har fått nesten 2400 etterkommere. Far
til Pan var Leik av Gamkinn, og farfaren
var importoksen. Det er blitt solgt
mange livdyr fra Gamkinn – både etter-
kommere fra den første importen og
andre nye linjer. – Jeg har lagt vekt på
linjer som ikke gir store mordyr. Det er
dyrere å fôre ei storvokst ku, og framfor
alt er de ikke så godt egnet for bruk på
utmarksbeite. Det synes å være en
trend nå til å legge vekt på store dyr.
Jeg liker sånn passe den utviklingen i
avlsmaterialet i Norge, sier en lett
betenkt Hans.
Da paratuben kom, fikk også Hans’

besetning rettet sykdomsmistanke
mot seg i likhet med alle andre beset-
ninger som hadde importert livdyr i
samme periode. Det ble ikke påvist
paratub i hans besetning, men han
måtte slakte fire dyr.

Gamkinn forteller videre at de tidlig
kom krav om å omsette det spesielle
limousinkjøttet til høyere priser slik at

inntektene til medlemmene kunne
økes. Det var ett av de punktene som
ble vedtatt som observasjonsområde i
foreningens handlingsplan under års-
møtet våren 1995. Selv om det var
noen få medlemmer som startet egen
omsetning, ble det ikke satt inn i faste
former før Limousin Unik ble etablert.

Av Jan Otto Veiseth

Hans Gudbrand Gamkinn brukte lang tid på å plukke ut passende blodslinjer, og har
lagt vekt på å avle på ikke for store mordyr.
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Hverdagsglimt:
Hjemmesnekra fôringsautomat
Sender et bilde av den provisoriske og
veldig stygge, men absolutt funksjo-
nelle kraftforautomaten vår. I hjørnet
mot den dominante uværsretninga er
det tak og vegger av presenning.
Kraftforet er i en balje som står på 2
paller, og den er tjora til bakveggen.
Fungerer utmerket dersom en ikkje
har alt for mange kalvar.

Mattis Bjørsvik

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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Valgår:Valgt
1994 Morten Rømcke-Moe/

Hans G. Gamkinn
1995 Gunnar Føreland
1998 Tor Aandstad

1999 Thorstein Hensrud
2001 Martin Scharning
2002 Tor Kristoffersen
2004 Helge Bjugstad

2012 Johannes Nybø
2013 Hans O. Holann

Styreledere NL
Det var ingen enkel oppgave å skaffe seg oversikt over arkivet til Norsk Limousin fra starten og fram
til nå. Vi har plukket litt herfra og derfra for å finne ut hvem som har ledet styrearbeidet.   
Vi har kommet fram til denne listen over styreformenn:
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Det var ikke akkurat noviser som ble
invitert til å smake på limousinkjøttet
på Borggården Biffrestaurant ved
Rådhuset i Oslo.  Sverre K. Myren har
vært stamgjest nesten siden
Borggården åpnet for snart åtte år
siden. – Jeg har i mange år vært en
hund etter biffer, og har oppsøkt biff-
restauranter i Oslo og andre steder i
verden under mine reiser. Så leste jeg
om Borggården, og bestemte meg for å
teste den ut. Erfaringen var så god at
det blir ofte til at jeg går dit dersom jeg
skal ha en god biff, sier en entusiastisk
Sverre.

Kollegaen til Sverre, Erlend A. Andersen,
var ny på Borggården, men ikke i matfa-
tet. Han har de siste årene reist i mange

land i forbindelse med jobben, og opp-
søkt spisesteder som er kjent for god
mat.
Sverre forteller om en av sine tvil-
somme erfaringer med mat i utlandet:
– Den eneste plassen jeg har vært litt
urolig for hva jeg spiste, var i Kina. Der
bestilte en kollega av meg en gryterett
som de påsto det var svinekjøtt i.
Smaken var grei, men da han på slutten
fant noe som lignet mistenkelig på en
katteklo, gikk det en frysning gjennom
kroppen. Så etterpå bestiller jeg hele
kjøttstykker – gjerne biff - slik at jeg ser
hva jeg skal spise, forteller Sverre.

Begge to jobber for det internasjonale
selskapet Nexans som i Norge er en for-
lengelse av Standard Telefon- og

Kabelfabrikk. Og begge har det til felles
at de jobber med internasjonale pro-
sjekter som bringer dem nær sagt ver-
den rundt. – Fisk og skalldyr er ikke noe
for meg. Men biffer. Derfor oppsøker jeg
slike restauranter når jeg er i utlandet.
Til eksempel i Geneve, et internasjonalt
samlingssted for forretningsfolk, pleier
jeg å besøke den populære Café de
Paris. Der serveres kun entrecôte. Ikke
for at den er så spesiell, med den har en
viden kjent smørbasert saus. Mange har
forsøkt å kopiere den; ingen har klart
det til nå, beretter Sverre opprømt.

Borggårdens limousinbiffer
Men så tilbake til Borggården. Da de to
herrene skulle bestille forrett, falt valget
ikke overraskende på Carpaccio av

Yrkesglobetrotter stamgjest
på Borggården Biffrestaurant

Førstegangsbesøkende Erlend A. Andersen (tv) og stamgjesten Sverre K. Myren blir oppvartet av kjøkkensjef Can Dilmac og kelner
Roald Rosnes.
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limousin – dandert med mozzarella,
olje, balsamico og salat. Denne forret-
ten var ukjent for begge; men falt i
smak, og fristet til gjentakelse.

Til hovedrett hadde kjøkkensjef Can
Dilmac forberedt smaksprøver på
indre- og ytrefilet og entrecôte med
stekte poteter, fløtegratinerte poteter,
bernaise- og konjakksaus som de
kunne velge blant. For Sverre var hver-
ken tilberedningen eller kjøttkvaliteten
noen overraskelse. – At vi fikk tre kjøtt-
stykker var flott. Hittil har jeg som regel
holdt meg indrefilet, men nå opplevde
jeg ytrefileten som et interessant alter-
nativ som jeg kan variere med, er
Sverres kommentar. – Jeg pleier alltid å
bestille godt stekt kjøtt. At vi nå fikk ser-
vert medium minus, var en ny opple-
velse. Jeg ser at jeg trygt kan bestille
medium av limousinkjøtt. Det ble en
saftig opplevelse.

Erlend sluttet seg til konklusjonen. –
For meg var limousinkjøttet en ny opp-
levelse. Alt var velsmakende og mørt.
Jeg opplevde entrecôten som mest fyl-
dig på smak, mens indrefilten selvføl-
gelig var mørest, er Erlends dom, og
bedyrer at han i alle fall vil ta med seg
kona til Borggården – og svigerfaren
når han kommer på besøk fra USA.

Sverre K. Myren har mye besøk av uten-
landske forretningsforbindelser som
også er godt vant når det gjelder mat-
opplevelser. Når Sverre skal være vert
for et godt måltid, går veien ofte til
Borggården. Han bedyrer at de godt
vante utenlandske gjestene sitter igjen
med et svært godt fornøyd inntrykk.
Myren er ikke nødt for å oppsøke byens
høypris restauranter for å gi sine gjes-

ter en god opplevelse. – En annen for-
del med Borggården at lokalet ikke er
så stort. Vi blir ikke forstyrret av gjester
som stadig kommer og går, og det er
behagelig og dempet musikk. Vi får ro
til å prate sammen – noe som er en av
hensiktene med et slikt måltid, sier
Sverre, som opplyser at han velger
limousinrestauranten The Edge dersom
han vil variere litt.

Startet i 2006
Da restauranteier Mumtaz Paysali skul-
le opprette biffrestaurant i 2006, fant
han og kjøkkensjef Can Dilmac ut at de
ville benytte tilbudet de fikk om å velge
limousinbiffer som spesialitet.
Limousin Uniks logo og profiltekst ble
påført menykartet, og logoen ble satt
opp som trekkplaster på egnede steder
utvendig.

Personalet hadde i starten litt av en
jobb med å forklare hvorfor limousink-
jøttet var så spesielt, og hvor det kom
fra. En informasjonsfolder hjalp noe;
matopplevelsen hjalp mest, i følge
Dilmac. For snart to år siden ble interiø-
ret smakfullt ominnredet for å skape
fornyet interesse blant gjestene. Og
lokalene fylles daglig opp. Interessen er
så stor at de enkelte dager ser seg nødt
til å avvise gjester.

Can Dilmac opplyser at det etter hvert
er blitt flere leverandører som tilbyr
limousinkjøttet, og at de i dag kan
velge hvilke leverandører de vil kjøpe
fra. Det har iallfall den fordelen at de
kan få nok kjøtt – hvilket var litt vanske-
ligere i starten da Limousin Unik var i
ferd med å bygge opp en egen vare-
strøm.

Av Jan Otto Veiseth

MENYFORSLAG

Fylt indrefilet av Limousin
med urtestekte poteter
(Grill eller steke panne)
4 personer

Skjær limousin indrefilet i 3 til
tykkelse, og lag et snitt i midten
nesten igjennom filetstykket. Brett
ut filetstykkene, og bank dem flate.

Miks sammen 
ingrediensene til fyll:
50 gr. feta ost
20 gr. steinfri oliven
1 båt fersk hvitløk
2 blad hakket basilikum
2 blad hakket peppermynte
2 blad hakket persille
½ teskje peppermiks
½ paprika i terninger
1 ss olivenolje

Smør blandingen jevnt utover filet-
stykkene, brett dem sammen og
stek eller grill dem i ca 4 min på
hver side. Ha gjerne på litt pepper
under steking.

Poteter
½ kg mandelpoteter
1 ss tørket peppermynte
1 ss karve
1 ss salt
1 ss oregano
2 ss olivenolje

Vask og skjær potetene i båter.
Legg de i en ovnspanne og hell
over ingrediensene. 
Stekes i ca ½ t ved 180°.

Serveres med din egen favorittsalat
og en rødvinssaus til.

Oppskrift av kokk Can Dilmaç,
Borggården Biffrestaurant

Carpaccio av limousin var ukjent for spesialgjestene. Men falt i
smak.

Entrecôte hadde mest smak og indrefileten var mørest, var
gjestenes dom. De satte også pris på hvor lekkert det var dan-
dert med purerer på tallerkenen.
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Så møttes en gjeng med limou-
sinavlere på Gardermoen for å
ta turen til Frankrike, nærmere
bestemt Clermont-Ferrand  der
landbruksmessen Sommet de
l’elevage arrangeres . Det var
vanskelig å finne hotell til så
mange så vi havnet langt inn i
gokk; dvs ien Fjellandsby med
navn Le mont Dore som er en
noe fraflyttet Fjellandsby. Den
bærer preg av vinterturisme, så
det var utenfor høysesong når
vi var der. 

Vi ble fortalt at denne byen lå 3 mil fra
Clermont men ikke at det var i luftlin-
je… Men det gjorde ingenting fordi
landskapet og naturen var lamslående
vakker, og området var preget av bei-
ting selv om det lå over 1000moh. Fint
å se et så levende landbruksområde.
Man skal kjøre langt i Norge for å se så
mye kuer på beite.

Det var ikke lett å tyde Franske menyer,
og det var lite hjelp å få. Limousinavlere
er jo også ganske kresne når det kom-
mer til biff så et seigt flak av simmental
falt ikke helt i smak. Men heldigvis spis-
te vi god mat også.

Kjempestor messe 
Messen var kjempestor. Det var utstil-
ling av maskiner, innredning og for-
skjellige dyr. Men det var jo limousin vi
hadde kommet for å se. Limousinene
på messa var kjempestore i forhold til
det vi er vant til å se her hjemme. Men
dyra var nok også fôret veldig godt for
å være i utstillingsstand. Det var utrolig
imponerende å se hvordan eierne kon-
trollerte dyra i folkemengden. Det var
mange kuer og okser i ringen samtidig
med bare et skrøpelig gjerde mot
publikum. Men dyra gjorde det de skul-
le.

Gårdsbesøk
Gårdsbesøket gikk til Jean-Paul Portal
på Gaec des Myosotis, halvannen time i
buss sør for Clermont.  Besetningen

bestod av 57 limousin ammekuer.
Eieren drev også med Holstein melke-
ku og sau. 

I forhold til utstillingen var dyrene her i
mer normal størrelse. Seminoksene
Ozeus og Okapi kommer fra denne
besetningen. Alle kuer og kviger blir
inseminert med utvalgte okser fra
andre besetninger eller egen.  Den ene
oksen ble mønstret for oss. Det var
mange forskjellige nasjonaliteter med
bla et par fra Egypt.  Besøket ble avslut-
tet i driftsbygningen der vi fikk vin,
likør, ost, kaker osv,-  litt ulikt et gårds-
besøk i Norge.

Vil si at det var en var en opplevelse å
besøke hjemlandet til rasen vår. Litt
synd vi ikke skjønner mer fransk.  Mye
moro var det også; til tider i bussen
minte det meg nesten om leirskole i
9.klasse…
Takker alle for en fin tur!

Tekst og foto: Gunhild Sæteråsen

Opplevelsesrik tur til Frankrike

Det må mye stell til for at utstillingsdyra skal ta seg flott ut. Disse prektige dyrene gikk av med seieren under utstillingen.
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Opplevelsesrik tur til Frankrike

Ut på tur: Nesten alle turdeltakerne samlet på ett brett.

Det beste fra de beste linjene blir brukt på disse kvigene på går-
den som ble besøkt.

Tor Arne Vigre, Nærbø, prøver seg på en prat med oksen som
ble vist fram for de norske besøkende.
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FATLAND

- Vi har over tid hatt en nedgang i
antall melkekuer i Norge. For å få
mer norsk storfekjøtt må vi derfor
øke omfanget av spesialisert kjøttfe-
produksjon. Tilskudds ordningene
rettet mot denne produksjonen har
derfor blitt styrket for å bidra til
bedre lønnsomhet og mer norsk-
produsert storfekjøtt. Senest ved
jordbruksoppgjøret 2013 ble det
vedtatt å innføre et kvalitetstilskudd
for storfeslakt fra 1. januar 2014. Det
kan imidlertid ta noe tid før dette gir
store utslag i økt produksjonsvolum,
fordi bestanden av mordyr må økes
før antall kjøttfe til slakt tiltar, svarer
statssekretær Hanne Maren
Blåfjelldal.

LimousinNytt spørsmål om hvordan
Landbruks- og matdepartementet
vil legge til rette for å stimulere til
økt storfeproduksjon

Blåfjelldal viser til at nye markeds-
prognoser fra inneværende måned
oppgis anslag på en underdekning i
2014 på ca. 9.700 tonn av norsk stor-
fekjøtt. Denne underdekningen må
dekkes gjennom import, for å sikre
at norske forbrukere får tilgang på
de matvarer de etterspør. Det har
vært en økning i underdekning av

norsk storfekjøtt over mange år. Det
vil derfor ta tid å bedre markedssitu-
asjonen for storfekjøtt. 

-Jeg vil vise til at regjeringen kun har
sittet i vel 1 måned. Politikken er
derfor ennå i liten grad utformet i
detalj per sektor ut over det regje-
ringens politiske plattform sier om
hva som vil være retningen på land-
brukspolitikken fremover.

Vil prioritere heltidsbruk 
-Fra den politiske plattformen vil jeg
vise til at regjeringen vil legge vekt
på forutsigbar het og reformer som
kan gi økt lønnsomhet. Virke mid l -
ene rettet mot heltidsbruk vil bli
priori tert, fordi disse brukene henter
en større del av sine inntekter fra
jordbruket. Regjeringen vil gjennom
politikken bidra til å redusere jord-
brukets kostnadsnivå, og legge for-
holdene til rette for en effektiv og
lønnsom matproduksjon, herunder
produksjon av storfekjøtt. Gjennom
målrettede skatteordninger vil
regjeringen styrke bondens stilling,
lover Blåfjelldal. 

-Når det gjelder ditt spørsmål, vil jeg
også vise til at regjeringen i den
politiske plattformen har som mål-

setting å arbeide for en høyest
mulig selvforsyning av mat av
beredskapshensyn, hevder statsse-
kretær Hanne Maren Blåfjelldal, og
legger til at den detaljerte utfor-
mingen av politikken vil komme
etter hvert, og da bl.a. gjennom jord-
bruksforhandlingene i 2014.

Jan Otto Veiseth

Statsekretær Blåfjelldal:

Kjøttfeproduksjonen 
må økes og styrkes

-Virkemidlene rettet mot heltidsbruk
vil bli prioritert, presiserer stats -
sekretær Hanne Maren Blåfjelldal i
Landbruks- og Matdepartementet.
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

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

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

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

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

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

Vil du ha fjøset fullt av lykkelige kyr?

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

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

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

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

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

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

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

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no
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Når man utfordres på å skrive
en artikkel om Limousinavl så
kjennes oppgaven stor til
tross for at man har hatt
temaet som hovedinteresse
de siste 15 årene.  Det er ofte
slik at etter hvert som man
forstår mer om et tema, jo
mer forstår man hvor lite man
egentlig vet. 

Av de gode råd jeg selv har mottatt, så
vil jeg fremholde de to svarene som

jeg for snart 20 år siden fikk av
Herdsman Ian Neish som går for å være
en av de aller dyktigste på sitt område
i Skottland.  Den gang bestyrte han
Hurdcott-besetningen (Aberdeen
 Angus) til Lady Glendaine. Jeg spurte
han etter to gode råd for en nybegyn-
ner. « Let your land dictate your cattle,
and stay away from the extremes», var
svaret jeg fikk.

Det er vanskelig å gi noen generelle
anbefalinger uten å vite hvilket ståsted
mottaker har. En god grunnregel er
imidlertid at man i neste ledd kompen-

serer for svakheter i forrige ledd. Er
man rimelig fornøyd med hunndyrene,
bruker jeg det jeg kaller for «vedlike-
holdsokser» . Med det mener jeg okser
med jevnt gode prestasjoner på de
fleste egenskapene.

Segmentert avl
Da det forrige styret i Norsk Limousin
lanserte begrepet «segmentert avl», så
var det nettopp med tanke og tro på at
vi har en medlemsmasse av avlere som
er de mest skikkete til å gjøre de avls-
messige disposisjoner for limousinra-
sen her til lands. Ideen var at NL skulle

Limousinavl er ikke
å dyrke ekstremisme

Husk alltid på at det er personen med tallerken, kniven og gaffelen som skal være i fokus for det vi jobber for i avlsarbeidet, er Ola-
Jørns Tilrems oppfordring til de som driver med limousinavl.
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supplere medlemmene med det
mangfold av genetikk som vi er heldige
å få tilgang til fra Frankrike. Så skal vi i
neste rekke lage våre egne nasjonale
morslinjer, slaktelinjer, kalvekjøtt og
kryssingslinjer.
Jeg registrerer at vi i årets testomgang
ser ut til å lykkes med noe av denne for-
melen.

Dette krever imidlertid at avlerne opp-
daterer seg på det som tilbys av gen-
etikk, og det krever at de som styrer i
foreningen presenterer genetikken på
en grundig og god måte.

Tre kjepphester
Jeg har tre kjepphester i limousinavlen.
Muskel, lett kalving, og moderat stør-
relse. Muskel er identiteten og fortrin-
net til Limousin. Vi produserer da kjøtt,
ikke bein, fett, etc. Dette blir i dag ikke
tilstrekkelig verdsatt av kjøttindustrien,
men det er et kort i ermet for limousi-
nen den dagen at kjøttindustrien
møter så hard konkurranse at de må
begynne å verdsette slakteprosenten
på de dyrene de mottar.

Vet ikke med dere, - men jeg synes det
er såpass mye å gjøre om dagene at om
natten vil jeg hvile. Har ikke tid til å
være sykesøster. Kalvingen må gå greit
uten at jeg er til stede til en hver tid.
Lett kalving må være en forutsetning.

Her er det mange forhold som kan spil-
le inn. Fôring har en del å si, men jeg
synes fôringsfaktoren er overdrevent
vektlagt i forhold til flere andre fakto-

rer. Personlig vektlegger jeg kalvings-
egenskapene mer enn fødselsegenska-
per. Styr unna dyr med for grov bein-
bygning. Under fødselen gir muskula-
tur etter når det er som trangest i bek-
kenet. Bein gir ikke etter.
Beinbygningen påvirker også slakte-
prosenten. 

La kvigene utvikles
La kvigene få god alder og utvikling før
de bedekkes. Vi skal også være bevisst
på at det er en positiv korrelasjon
mellom høy tilvekst, høy fødselsvekt,
høy avvenningsvekt og stor voksen
ramme. Mange jakter på tilvekstokser,
men min erfaring er at gjennomsnitts-
limousin vokser godt som bare det.
Husk at det hjelper lite hvor høye
indekser faren har på tilvekst hvis det
er fôringen som er minimumsfaktoren.

Når det gjelder størrelse er det viktig at
de som har tilbøyelighet til å avle kon-
sekvent på små dyr, over tid, sannsyn-
ligvis får samme problemer med kal-
ving som de som ensidig avler på de
største. Lagom er best. Stay away from
the extremes. De franske indeksene er
til å stole på. Bruk dem, det er derfor de
er til. Husk alltid på at det er personen
med tallerken, kniven og gaffelen som
skal være i fokus for det vi jobber for.

O.J. Tilrem

Tilrem anbefaler at kvigene får god alder og utvikling før de bedekkes.

AGENDA
Norsk Limousin
Årsmøtet i Norsk Limousin blir
avholdt den 7. – 8. mars 2014.
Sted for årsmøtet  jobbes det
med, og vil bli offentliggjort på
våre hjemme sider.
Husk: Forslag til årsmøtet må
være styret i hende senest 14
dager før møtet.

Auksjon på Staur
Den årvisse okseauksjonen på
Staur Gård går av stabelen den
26. april 2014 kl. 1000. Sett av
dagen for å gjøre årets kjøp av
avlsokse.

LIMMO 14
Sett av 23. august 2014. Da
arrangeres den nå så tradisjons-
rike livdyrauksjonen i hos
Gustav Steinvik, Skatval. Den går
samtidig som Agrisjå i Stjørdal.
Men start forberedelsene i dag:
Blink ut dyr – gjerne drektige
mordyr med god avstamming –
som du ønsker å framby på auk-
sjonen. Det er grunn til å minne
om at drektige mordyr oppnåd-
de gode priser i fjor.

Følg med på oppdateringer
på vår hjemmeside:
www.norsk-limousin.com
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Limousin har til nå hatt framgang i bruk
av semin. De siste fire månedene har
det vært en nedgang, og i disse måne-
dene ligger seminbruken på 90 prosent
av fjoråret i snitt. Men fortsatt ligger de
totalt sett foran fjoråret med 7 prosent
økning, som tilsvarer 279 doser. Totalt
sett for alle rasene er det 2 % nedgang
i seminbruken sammenlignet med fjor-
året.
Det knytter seg stor spenning til de to
siste månedene i og med at de ble
bestilt vel 500 doser gjennom den eks-
traordinære høstimporten.
Viktig er det at alle sjekker at det blir
behørig rapportert når det benyttes
semin. Det hender at det går i glemme-
boken hos de som inseminerer.

Fortsatt høy bruk av semin

Oksen Bavardage har vært populær til semin i år.  Får se hvor mye den er
benyttet når årsstatistikken foreligger.

2012 2013 Endring prosent

Aberdeen Angus 1.485 1.624 9

Blonde d’Aquitaine 85 80 -6

Charolais 5.198 4.519 -13

Dexter 104 74 -29

Galloway 48 35 -27

Hereford 1.905 1.921 1

Highland Cattle 38 48 26

Limousin 3.785 4.064 7

Simmental 1.287 1.252 -3

Tiroler 241 253 5

TOTALT 14.176 13.870 -2
Melkesimmental 2.368 2.192 -7

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

Vektprosjektet fortsetter!
Tyr har bevilget mer prosjektmidler,
Norsk Limousin stiller med tilsva-
rende beløp, slik at vi kan fortsette
vektprosjektet vi startet med i fjor.
Det vil bli utbetalt kr. 5.000 fra Norsk
Limousin når de kan dokumentere
at vekten er brukt til registrering av
avvenningsvekter. Dette året kan vi

utbetale til 12 nye kjøpere av vekter,
og det er ingen krav om at vekten
må være av en bestemt type.
Mange var svært godt fornøyd med
det samarbeidet vi hadde med Ole A
Dahl i Re Fjøssystemer, og han kan
skaffe vekter i år også. Så det er bare
å kontakte 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 kasse-
rer Lars Tomas Sletten Kapelrud for å
ordne med dokumentasjon og avta-
le utbetaling av de fem tusen! 
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Bedre helse
med Pluss Ammeku

Allsidig mineral- og vitamintilskudd
til ammeku. Pluss Ammeku sikrer

god helse, fruktbarhet og
tilvekst. Pluss Ammeku får

du kjøpt i butikkene våre.

www.felleskjopet.no

Fristen for Norsk
Limousins årlige foto-
konkurranse nærmer
seg. Første nyttårsdag
blar vi om til et nytt
blad i fotoalbumet. Så
ta grep i dag og send
inn ditt bidrag. Det
eneste som vi stiller
som krav, er at det skal
dreie seg om limousin
– gjerne at det viser en
egenskap med limou-
sin som du setter pris
på. Eller noe som viser
situasjoner eller lig-
nende som markedsfø-
rer limousinrasen på en
positiv måte. Dette bil-
det i årets konkurranse
viser at det går an å ha
det gøy med limousin:
Gjensidig livsglede.

Send inn ditt favorittbilde til Fotokonkurransen
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Elisabeth og Bjørn
Aasen fra Tynset i
Nord Østerdalen har
en renraset Limousin
besetning, med 55
kalvinger i året. En
halvdel av beset-
ningen er Full
French, andre halv-
delen er genstatus O
dyr. Av genstatus O
dyrene har vi flere
kollete dyr.  Vi satser
videre med avl både
på Full French og
kolla limousin. Bjørn
Aasen er medlem i
avlsutvalget i Norsk
Limousin, og både
han og kona er
levende opptatt av
Limousinavl. Vi har
bedt paret om å
bidra med sine erfa-
ringer med bruk av
semin.

Elisabeth og Bjørn
Aasen har insemi-
nert 48 Limousin kuer og kviger siste
12 måneder. Det er brukt 69 semin
doser. Vi har brukt 17 doser norsk
semin av Dentatus av Dovre, Gubben
av Hvam og Gerhard av Gautestad.  16
tyske doser av Mateo P og Maradonna.
6 danske doser av Risvang Gustav P.  28
franske doser av Bavardage, Mas Du
Clo, Ionesco, Pacha, Uskudar, Urville,
Toptoro, Abot Mn, Suc Au May,
Branceille, Tricot MN,  og Cameos. Den
britiske oksen Elite Erasmus er brukt på
2 kuer. Mange dyr er konstatert drekti-
ge, men de siste dyra er ikke kontrollert
ennå, så vi krysser fingrene.
Vi har over flere år ligget på ca. 50 %
konstatert drektighet, ved bruk av inse-
minering, sier Elisabeth Aasen.

Bavardage
De oksene vi har brukt mest av siste
året er Bavardage. Denne oksen har en
fantastisk indeks på maternale egen-
skaper fra den franske testasjonen på
samlet 115. Noe han kombinerer med
tilvekst og kjøttfylde på avkom som til
sammen gir samlet avvenningsindeks i
IBOVAL  med 119. Fødselsindeksen var

103, men er falt
ned til akseptable
97 i Frankrike ved
siste oppdatering.
Husk at i Frankrike
er fødselsindeks
under 100 dårli-
gere enn
g j e n n om s n i t t ,
mens i Norsk avls-
verdi system er det
motsatt. Semin etter
Bavardage, privat
importerte vi første
gang  i  2012, før han var ferdig gran-
sket i Frankrike.  Vi har fått 6 kalver etter
han i 2013, 3 okser og 3 kukalver.
Kalvene ser så lovende ut at vi impor-
terte mere gjennom Norsk Limousin i
2013, og har brukt 8 doser av
Bavardage  i år også.

Gubben av Hvam
Gubben av Hvam har vi brukt 10 doser
av i år. Han er selv ungokse, og ikke fer-
dig testet. Han har lovende indekser i
Norge på fødselsforløp kvige og ku, og
en meget god fødselsindeks på 78. I til-
legg er han selv en kompakt kjøtt-

plugg, med gode bein som har lovende
indeks på kjøttfylde. Han er også kollet,
og vil bidra positivt med kjøttfylde til
videre avl på den kolla delen av buska-
pen. Vi har også brukt Gubben av Hvam
på store kviger i 2013.

Mateo P
Mateo P er en tysk kollete okse. Han er
brukt mye i Tyskland, men også i
Frankrike. Hans avlsverdier i Frankrike
er på tilvekst 111, kjøttfylde 115, samlet
avvenningsindeks 115 og fødselsin-
deks 96.   Mateo har også en meget
sterk melkeindeks i Tyskland.  Vi brukte
Mateo også i 2011 og 2012 og har nå to

Avl på Limousin med ut strakt bruk av semin

Bavardage av Utgårdstrøen med far
Bavardage og morfar Uskudar.

Embryokalven ET Junior av Utgårdstrøen, med far Junior og
morfar Nevada.



27

kviger etter han som skal kalve i 2014.
Vi har også en 2011 modell Mateo-
sønn som er brukt som kvige bedekker
i besetningen i år. I 2013 fikk vi 2 okse-
kalver. Alle 5 Mateo avkommene viser
god tilvekst og kjøttfylde.  Derfor
importerte vi mere, og brukte 11 nye
doser av Mateo i 2013, og håper han vil
bidra positivt med tilvekst, kjøttfylde
og melk. Vi har brukt han til kuer og
store kviger i 2013.

Andre okser
Andre okser vi har brukt i år, som er
sterke på morsegenskaper, er Urville
med samlet morsindeks  i IBOVAL med
118, Mas Du Clo som er knallgod  på
det meste ekskl. fødsel,  med morsin-
deks 117, Tricot Mn med  morsindeks
113, Pacha med fantastiske 119 på
melk. 
Cameos importerte vi i 2012, da han
fortsatt var under gransking i Frankrike,
men med Remix som far og Mas Du Clo
som morfar virket kombinasjonen
meget interessant. Vi har inseminert tre
kuer med han i 2013. Han er nå ferdig
gransket, og viser knallsterke tall i
Frankrike med samlet avvenningsin-
deks IBOVAL 121.  Dette kombinerer
han med fantastiske maternal indeks
fra den franske testasjonen på samlet
117, noe som inkluderer melkeindeks
på 116 og mors fødselsevne 107.
Fødselsindeksen er 99 med 51 % sik-
kerhet. Cameos ble importert gjennom
Norsk Limousin høsten 2013, og med
knallgode tall fra teststasjonen på
hunndyr nå i oktober,  blir han forsøkt
reimportert gjennom Norsk Limousin
også vinteren 2014.

Produksjonsokser
Andre okser vi har brukt nå som jeg vil
nevne, er noen meget sterke produk-
sjonsokser: Toptoro med samlet avven-
nings- indeks 122, Abot Mn samlet
avvenningsindeks 131, Ionesco med
samlet avvenningsindeks  121. Vil spe-
sielt kommentere Ionesco, som vi har
brukt over noen år. Han har fransk fød-
selsindeks 99, og gir kalver med meget
god tilvekst og kjøttfylde, middels skjel-
lettramme, fin benbygning, gode bein. I
tillegg er avkom etter Ionesco helt spe-
sielt godlynte.  
Til kalv-unik produksjonen må nevnes

at Uskudar med Iboval- tall for tilvekst
105, muskel 145 og samlet avvennings-
indeks 130, er en meget sterk kandidat.
Vi har hatt noen Uskudar kalver hvert år
siden 2010, og de blir kraftige og vok-
ser godt. Vi har kalver født i 2013 med
Uskudar som morfar og Bavardage som
far. Det Uskudar mangler er mjølk i
døtrene, og da vil Bavardage med mel-
keindeks 119, være en interessant kom-
binasjon. Andre Kalv-Unik oksefedre er
Su Au May og Branceille, men disse har
vi kun inseminert med i 2013, og har
ennå ikke fått noen kalver etter dem.

Til kvigene
Til kvigene har vi brukt okser med sikre
indekser og lettkalver egenskaper, men
også noen ungokser med forfedre med
god lettkavler genetikk.  Okser brukt til
kviger i 2013: Dentatus av Dovre,
Gubben av Hvam, Gerhard av
Gautestad, Tricot Mn, Branceille, Suc Au
May. Til store kviger har vi også brukt
Ionesco med hell.
Vi importerte i 2013 kjønnsseparert
hunndyrsemin etter Urville. Vi har bare
brukt en dose, uten resultat. Har hørt
fra andre at det også er dårlig tilslag på
de kjønnseparerte dosene, men kom-
mer til å bruke flere i 2014.

Embryo
Vi prøvde i 2012 å legge inn embryo for
første gang. Dyrlege Olav Distad og Per
Gillund hadde full klaff, og det ble kon-
statert 2 drektigheter på 2 innlagte
embryoer.  Vi fikk 2 oksekalver i april
2013. Far Junior og morfar Nevada er
lite brukt genetikk i Norge. Junior står
fjellstøtt med følgende IBOVAL indek-
ser, tilvekst 98, muskel 119, skjelett 92,
mors fødselsevne 116 og melk 101.
Begge mødrene har morsindekser i
IBOVAL, godt oppe på 120 tallet. Begge
oksene er kraftige, vokser godt og kan
kanskje bli fremtidige avlsokser. I 2013
har vi ikke lagt inn embryo, men har lyst
til å kjøpe embryo, gjennom  Norsk
Limousins import nå i vinter.

Gardsokse
Vårt driftsopplegg består av at vi inse-
minerer mange av dyrene 1 til 2 gang-
er. Så blir kyrne flyttet til beite med
gårdsokse. Gårdsoksen til voksne kyr er
Blueline av Eide, kjøpt av Ola-Jørn

Tilrem på auksjon ved Limmo 2012 i
Stavanger. Far til Blueline er Tango med
farfar Nectar. Morfar er Milou MN.
Blueline har ett fantastisk lynne. Han
har en imponerende bakpart, bredde
og dybde. Vi har store forventninger til
avkommene etter Blueline.
De fleste av kvigene har vi først insemi-
nert, før vi har sluppet dem til gårdsok-
se. Genstatus O-kvigene  er sluppet til
okse av eget  oppdrett, en kolla okse
med navn Mateo av Utgårdstrøen. Far
er Mateo P, morfar er tidligere gårdsok-
se “Victor av Helgum, som vi kjøpte av
Tor Gaarder. Victor ga veldig flotte
avkom, og var med som gårdsokse i tre
sesonger.  Far til Victor er franske
Louxor.

Avlsmessig framgang
Vi bruker semin fordi dette gir beset-
ningen større avlsmessig fremgang. En
ting er at semin oksene normalt er
vesentlig bedre for enkeltegenskaper
og totalegenskaper enn gårdsokser. I
tillegg er avlsverdiene bedre dokumen-
tert. Ved bruk av gårdsokse i 2 år, så sees
morsegenskaper på avkommene først
mange år etter at oksen er slaktet. I til-
legg så gir bruk av semin mulighet til å
plukke egenskaper som er tilpasset
kyrne. Målsettingen er derfor å plukke
semin okser som kan forbedre svakhet
ved kyrne. Her må det vurderes negati-
ve og positive korrelasjoner mellom
egenskaper.

Okser med spesielt sterke egenskaper
fordeles i 4 grupper, som har positive
korrelasjoner for avlsmessig fremgang.
Kjøttfylde, fruktbarhet.
Kjøttfylde og fødselvekt.
Størrelse og fødselsevne.
Størrelse og melk.
I tillegg forutsettes at seminoksene har
tilfredsstillende tilvekst, men vi har ikke
hovedfokus på tilvekst, da vi også vet at
denne har negativ korrelasjon med
fødselsvekt.
Seminoksene plukkes ut fra de 4 kate-
gorier, til bruk hos voksne kyr. Til kviger
legges det i tillegg avgjørende vekt på
fødselsevne og fødselsvekt.

Hilsen Elisabeth og Bjørn Aasen

Avl på Limousin med ut strakt bruk av semin
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Det er nå avklart hvilke okser det kan
bestilles semin fra til våren. I tillegg til
importen er det fra 1. februar tilgjenge-
lig sæd fra de fire nye unge oksene
våre. Og ikke minst fra de to nye eliteok-
sene: Eventyr av Dovre og Elvis av
Kauserud.

Bestillingsfrist: 6. januar 2014
Bestillingsskjema vil bli lagt ut på tyr.no

To nye eliteokser

Eventyr av Dovre 

Eventyr er en FF okse som gir lett kal-
vinger, 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
dørtre 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++
Importerte seminokser

Cameos FF 

En okse med meget sterke tall på det
meste. Cameos er nå ferdig gransket, og
kommer ut med kjempe god tall på
døtrenes melke evne. Med Remix som
far og Mas Du Clo sønnen Velseuse som
morfar, er Cameos en kjempe god pro-
duksjons okse. Anbefales ikke brukt på
kviger.
Kalving-
Avvenning+++
Muskel ++++
Tilvekst++
Skjelet-

Chaumeil FF 

Lett kalver med meget sterke tall for til-
vekst og muskler. Kan trygt brukes på
kviger. Far Objat
Fødsel+++ 116
Muskel++
Tilvekst++
Slaktevekt+++

Engkjaer Get It

Dansk FF ung okse, 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 til-
vekst. En god kåring med 88 på muskel.
Med Urville som far bør det også bli bra
med melk i døtrene.
Fødsel+
Muskel++
Tilvekst+

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+++

Polled Sheriff DE
Tysk kollet avkomstgransket okse.
Sheriff er en okse med ny genetikk for
oss i Norge. Han gir lette kalvinger, mye
kjøtt, og døtre med gode bein og med
mye melk. Far er Strauss.
Kalving++ Bein++
Muskel++ Mjølk+++

Tilgjengelig norsk og importert semin for våren 2014



29

Norske seminokser:

Hurman av Sortedalen

Testvinner fra staur 2012/2013 Hurman av Sortedalen  er en
hel norsk kombinasjon etter de 2 veldokumenterte seminok-
sen Bjarne av Schjøll og Valter av Schjøll. Under testen på
Staur, oppnådde oksen høyeste tilvekst på sterke 1878 gram
om dagen, testens soleklare best fôrutnynings tall på 2,72,
og testen nest høyeste skår på bein med 88. Hurman innehar
en meget imponerende indeksrekke, og ser ut til å kunne
være en lettkalver,  og ble tatt ut til semin med tanke på
blant andet dette. Når da Valter av Schjøll er morfar, med sine
meget sterke tall for kalvingsevne på døtrene på 117, og
sterke 111 på melk er Hurman en meget spennende
okse.(Arkivfoto) 

Hilmar av Hvam

Hilmar P av Hvam. Hilmar er sønn av den tyske kollet oksen
Mateo. Morfar er den tyske kollet oksen Ido. Hilmar er en rela-
tivt stor lang okse, og kom ut med en imponerende slutt vekt
i testen på 671. Det vil da si at Hilmar hadde slaktet seg til
nesten 400 kg slaktet ved 1 års alder! Hilmar har en kjempe
bra kjøttsatt frampart og rygg, og kommer ut med en rygg-
muskel på 8,46 og en tilvekst på 1762 gram dagen. Med 8 i
helhet fra kåringen, innehar Hilmar også et eksteriør i topp
klassen. Hilmar har testens største grovfor opptak på 5,89, og
er oksen for den som ønsker seg det ypperste av kollet gen-
etikk, kombinert med rå sterke produksjons egenskaper.
(Arkivfoto)

Harald Rex ET av Hovde

Harald Rex ET av Hovde er årets seminokse tatt ut i gruppen
for gode moregenskaper. Harald  er en  Franske embryo
kombinasjonen. Safara som far og Concorde som morfar.
Haralds mor Saline er en av Frankrikes best produserende
kyr, og har avlsverdier som har ført til at hun i flere år, har lig-
get på topp lista over de beste kyrne av limousin i Frankrike.
Faren Safara har nesten 3000 avkom bak seg i Frankrike, og
har fått sterke 109 i samlet morindeks, og 107 på muskel.
Harald har fått en ryggmuskel på 8,79 og med testens høy-
este kåring på eksteriør, med imponerende 91 i kåring på
kropp og sterke 86 på bein, er dette en ganske ubeslektet
kombinasjon med det vi har i Norge, som skal produsere
gode mordyr og gode slakt. Harald anbefales ikke brukt på
kviger. (Arkivfoto)

Hilberg av Hvam

Hilberg P ET av Hvam. Hilberg er et kollet embryo avkom,
med dansk mor og svenske Tellius av Margretheholm som
far. Tellius er ferdig gransket i Sverige, og kommer ut med
meget sterke 119 i indeks på melk i døtrene, 118 på slakte-
klasse og 98 i fødsel indeks. Hilberg selv kommer ut med
sterke 8,95 i ryggmuskel, og 86 i kåringen for bein. Hilberg er
ubeslektet med det vi har i Norge, og innehar meget sterke
tall på det meste. Dette er en okse det stilles stor forvent-
ninger til.(Arkivfoto)

Gunadark-po 
Dette er en kollet fransk ung okse. Med FF melke- og lett-
kalver oksen Remix som far, og FF melke- oksen Ozeus
som morfar ligger alt til rette for en kollet okse som har
alt.

Import av embryo
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
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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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Søstuen Limmousin
Liten besetning med god og variert genetikk, holder til i

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

Kontakt: Gunhild Sæteråsen 
Tlf:90594458 

Mail: saeteraasen@yahoo.dk

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

E-post: gusstein@online.no

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

E-post: tor.kris@tele2.no

UVDAL LIMOUSIN
www.uvdal-limousin.com

Tore Nilsen
3632 Uvdal

MOB: 48264450

Velo Limousin
Salg av livdyr

Anders Myhre Velo
3520 Jevnaker
Mob: 99723240

E-post: 
velo-limousin@hotmail.com

Heiå Limousin
Salg av livdyr

Sven Magne Skadsem
Kvernelandsv. 94, 4323 Sandnes

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

www.heialimousin.blogspot.com

Veiseteigen Limousin
Salg av livdyr
Magne Knapstad

Tymbrålen 20, 5700 Voss
Mob: 91587075

E-post: magkna@hfk.no

Rendum Limousin
Livdyrsalg av 

hunn- og hanndyr
Johan Holan

Rendum, 7620 Skogn
Mob.: 92646776

E-post: jholan@c2i.net

– EN BEDRIFT                               I KONSERNET

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

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

Vi er med på limousinlaget! Er du?
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