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Limousin går for gull
«Gullrekka» er tittelen på dette bidraget til årets fotokonkurranse. Limousinavleren Sigrid
Lillebråten slår med dette an tonen på innholdet i denne siste utgaven av LimousinNytt i
år. Fra Danmark har vi fått tilgang til statistikker som dokumenterer det vi lenge har antatt:
Limousin har mest kjøtt på  beinet. Og vi kan bringe et praktisk eksempel: Leif Helge
Kongshaug har oppnådd 3 x E+ i en og samme leveranse!                       SIDE 8 og 9

GOD JUL
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Testingen av Limousinoksene på Staur i sesongen 2014-2015, er nå i
full gang. Men ikke alle har stått inne så lenge enda at de har fått tes-
tresultater ennå.

I år som i fjor vil vi bringe oppdatert informasjon på våre hjemmesider
og i bladet om hvordan testoksene utvikler seg. Dette er resultatene pr
5. desember.

Testokser:
31267 Bavardage av Utgårdstrøen, f. 22.12.13, Far: Bavardage, Morfar: Farao. 
Eier: Bjørn Aasen FF, tatt ut i gruppen for moregenskaper. Startvekt 326 kg
Test 112 dgr vekt 532 kg Tilvekst 1842 gr/d, GF 2,9 FUP 2,3
31268 Gubben av Utgårdstrøen, f. 29.12.13, Far: Gubben av Hvam, 
Morfar: Farao. Eier: Bjørn Aasen. Kollet, tatt ut i puljen for lettkalvere.Startvekt 329 kg
Test 105 dgr vekt 538 kg Tilvekst 1994 gr/d GF 3,2 FUP 2,3
31270 Jacob av Schjøll, f.01.01.14, Far: Mozart, Morfar: Triomphamn. 
Eier: Carl Richard Schjøll.  FF, tatt ut i puljen av moregenskaper. Startvekt 329 kg
Test 105 dgr vekt 430 kg Tilvekst 1879 gr/d, GF 3,3 FUP 2,6
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. Startvekt 318 kg 
Test 98 dgr vekt 494 kg Tilvekst 1799 gr/d GF 5,4 FUP 3,9
31272 Java av Viersdalen, f. 12.01.14, Far: Bavardage, Morfar: Uncas av
Bliksrudhagen. Eier: Leif Hartveit. FF, tatt ut i gruppen for moregenskaper. 
Startvekt 381 kg. Test 91 dgr vekt 549 kg Tilvekst 1850 gr/d GF 4,7 FUP 3,2
31273 Julius av Alver, f. 25.01.14, Far: Bavardage, Morfar: Colin av Schjøll. 
Eier: Harald Sagstad FF, tatt ut i gruppen for moregenskaper. Startvekt 368 kg
Test 77 dgr vekt 499 kg Tilvekst 1705 gr/d GF 5 FUP 3,6
31274 Java av Flatmo, f. 07.02.14, Far: Armoric, Morfar: Uskudar. 
Eiere: Aud og Martin Sandnes. FF, tatt ut i gruppen for moregenskaper.
Startvekt: 336 kg. Test 70 dgr vekt 4457 kg Tilvekst 1733 gr/d, GF 5,7 FUP 4,2 
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 moregenskaper.
Startvekt:338 kg. Test 63 dgr, vekt 449 kg Tilvekst 1767 gr/d, GF 7,1 FUP 4,8
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. Startvekt: 340 kg
Test 49 dgr vekt 388 kg Tilvekst 983 gr/d, GF 5,8 FUP 7,3 
31278 Junior av Steinvik, f.24.02.14, Far: Armoric, Morfar: Olav ET Engelbrekston. 
Eier Gustav Steinvik. FF, tatt ut i puljen for moregenskaper. Startvekt: 367 kg.
Test 49 dgr vekt 429 kg Tilvekst 1270 gr/d, GF 4,2 FUP 4,4
31279 Jericho av Dovre, f. 24.02.14, Far: Armoric, Morfar: Placide. 
Eier: Ingebrikt Vigenstad. FF, tatt ut i puljen for moregenskaper. Startvekt: 372 kg.
Test 49 dgr vekt 426 kg Tilvekst 1106 gr/d, GF 4,7 FUP 5,4
31280 Jax ET av Øiestad, f. 06.03.14, Far: Bavardage, Morfar: Jamais. 
Eier: Halvor Øiestad. FF Embryoavkom tatt ut i puljen for moregenskaper. 
Startvekt: 392 kg.  Test 42 dgr vekt 439 kg Tilvekst 1124 gr/d, GF 5,4 FUP 5,9 
31281 Joch ET av Øiestad, f. 06.03.14, Far: Junior, Morfar: Nevada. 
Eier: Halvor Øiestad. FF Embryoavkom tatt ut i puljen for moregenskaper. 
Startvekt: 343 kg.  Test 42 dgr vekt 386 kg Tilvekst 1028 gr/d, GF 4,9 FUP 6 
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 moregenskaper
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. 
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 egen -
skaper 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 moregenskaper. 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

Årets limousin testkandidater



3

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

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

                                                    2013             2014          Endring prosent
Aberdeen Angus                 1711               1649                                       -4
Hereford                                 2084               2072                                       -1
Charolais                                 5047               4857                                       -4
Limousin                                 4545               4795                                         6
Simmental                             1347               1415                                         5
Tiroler Grauvieh                      259                 254                                       -2
Highland Cattle                         51                    34                                     -33
Dexter                                          76                    64                                     -16
Galloway                                     42                    49                                      17
Blonde d’Aquitaine                  80                    99                                      24
TOTALT                                 15242            15288                                           0
Melkesimmental                  2527               2550                                         1

Nærmere 4.000 limousin 
semindoser solgt

En rekke av medlemmene i
Norsk Limousin har både vi og
Tyr svært mangelfulle e-post-
adresser på. 
Norsk Limousin benytter e-post
for formidling av viktig informa-
sjon som det haster med å få ut.
Eksempler på dette er tilbud om
kjøp av semin; påmelding av tur
til Frankrike; gratis stambokfø-
ring.

I dag har vi nesten 220 e-post-
adresser. Det betyr at vel 40
medlemmer ikke har mottatt
disse tilbudene tidlig. Det kan
gjøres noe med:
Så vennligst hjelp oss med å nå
fram med medlemsinformasjon
på en enkel og effektiv måte.
Send e-post til 
janoco@online.no.

En del kjøttfeinteresserte har
ytret ønske om å få tilsendt
medlemsbladet LimousinNytt.
Derfor har styret vedtatt å
åpne for å tegne abonne-
ment. Det koster kr. 400,- pr år
for å få tilsendt 4 utgaver årlig.
Har du en bekjent som er
interessert i få stoff om limou-
sin, så er det bare å tipse ved-
kommende.
Bestill pr e-post til redaktøren:
janoco@online.no

Abonner 
på Limousin -
Nytt

Mangelfulle e-postadresser

Styret i 
Norsk Limousin 

ønsker sine 
medlemmer og 

forbindelser

God Jul
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Å oppnå klassen E+ er en sjelden-
het selv for limousinokser. Men å få
3 x E+ på en og samme leveranse,
må karakteriseres som en sensa-
sjon. Det opplevde nylig Leif Helge
Kongshaug, Averøy. Det hører med
til historien at Kongshaug leverte til
sammen tretten 88 % til renrasede
limousinokser hvorav den dårligste
klassen var U+ på tre okser; 10 okser
klassifiserte seg i E-klassene.

Så gode slakteklasser skyldes ikke
tilfeldigheter. Det ligger et bevisst
avlsarbeid bak. Kongshaug opply-
ser at fedrene til disse oksene er
EvenTyr av Dovre og Fernando av
Wandsvik. Begge disse to elite -
oksene er kjøpt på Staur.  En av
fedrene var en okse som jeg kjøpte
fra Lars Henden, Ali. - Fin okse det
også, sier Leif Helge, og legger til at
toppoksen fra siste års testokser på
Staur, Intègre av Hvam, har ankom-
met gården på Averøy.

-Jeg har lagt vekt på lette kalvinger
og godt lynne i mange år. Jeg har
ikke hatt kalvingsproblemer de
siste årene. Lynne er også viktig da
det gir rolige dyr og ro i bingene. I
tillegg er det triveligere for oss
mennesker som skal være sammen
med dyrene.

Den ene E+ oksen hadde en slakte-
vekt på 335,6 kg; den tyngste 466,3
kg. Den tredje oksen veide 365,3 kg,
og oppnådde et samlet slakteopp-

gjør på ca. kr 24.500,- eks distriktstil-
skudd og mva. 
Den tyngste oksen med E pluss
med alle tilleggene slaktet seg til
nesten 35.000,- kroner. - Begynner å
komme seg da, sier en fornøyd Leif
Helge Kongshaug.

For å sammenholde med artikkelen
i bladet som viser slakteprosenten
på limousinokser så ble det mye
kjøtt til slakteriet – trolig om lag 62

% av levendevekta. De andre slak-
tene i denne puljen ligger ikke
mange prosentenheter bak. I tillegg
er det et høyt skjæreutbytte på
limousin. Derfor burde det ikke
være vanskelig å påstå at limousin-
slakt i disse klassene, er av stor verdi
i alle ledd i omsetningskjeden.

Intègre P av Hvam ble siste års test vinner av limousin. Oksen fikk testens høy-
este totalt sum på muskel med 89, en helhet på 9, og et totalt rangtall på 117,
og ble omtalt som den flotteste limousin oksen vi noen gang har hatt i Norge.

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

Kongshaug 
med 3 x E+
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Danske slaktestatistikker tallfester
det som vi i Norge har antatt over
lang tid: Jo høyere slakteklasser, jo
mer kjøtt på beinet. I en viss grad
øker andelen kjøtt på slaktet med
høyere vekter. Animalia har hentet
tall fra Klassificeringskontrollen i
Danmark som tallfester disse for-
skjellene uttrykt i slakteprosent. Og
på bakgrunn av tallene, konklude-
rer Morten Røe i Animalia:
Produsenter som velger kjøttfe vil
få avregnet en forholdvis høyere
slaktevekt enn slaktedyr som stam-
mer fra mjølke- og kombinasjonsra-
ser.

LimousinNytt har fått tillatelse til å
gjengi artikkelen «Sterk sammen-
heng mellom slaktklasse og slakte-
prosent for storfe» i Go’Mørning. Av
denne går det fram at i vårt nabo-
land veies 80 % av storfeet før slak-
ting – og selvfølgelig etter slakting.
Ved å sammenholde disse vektene,
får en fram  slaktevekt i forhold til
levendevekt. Vi henviser her til
nevnte artikkel, og nevner her bare
hovedårsaken: I tillegg viser disse
tallene at dyr som oppnår gode
klasser og høyere vekt gir prosent-
vis mindre biprodukter og slakteri-
avfall. Med andre ord: Mer kjøtt for
pengene for alle ledd i kjeden.
Våre bevisste lesere trenger bare å
vite at mellom et okseslakt på ca.
300 kg i klasse P og et limousinslakt
i klasse E er det nesten 10 prosent-

poeng bedre slakteprosent på E-
slaktet, så kan de enkelt kalkulere
forskjellen i slakteoppgjør mellom
de to slaktene.

Vi har spurt Klassificerings kon -
trollen om tall å få tall for slaktepro-

senten for limousinrasen i
Danmark. Og de har vi velvilligst fått
oversendt. Se egen artikkel:
Limousin er best på slakteprosent.

AV JAN OTTO VEISETH

Kjøttfe gir mer kjøtt for pengene

Disse slaktene fra Ytterøyningen Brian Gjermstad vippet mellom E og E+ kunne
Solbritt Rosø i Animalia berette. Solbritt takker for seg i disse dager etter mange
år som klassifiseringsekspert.

Importen av landbruksvarer til og
med 3. kvartal i år kom på over 39
mrd. kroner, en økning på ni pro-
sent sammenlignet med samme
periode i 2013. Derimot har impor-
ten av poteter og kjøtt vært lavere
enn i samme periode i fjor, viser tall
fra Landbruksdirektoratet. 

Mindre import av kjøtt skyldes i
hovedsak et overskudd av hele stor-

feslakt i 1. halvår. Samtidig var det
norske markedet preget av mangel
på edlere kjøttdeler (som biffer og
fileter), mens det var et overskudd
av sorteringskjøtt. Det ble dermed
importert forholdsvis mer av kjøtt-
delen «pistoler», og mindre av hele
slakt, sammenlignet med samme
periode i fjor. 

Det har vært en økt eksport av kjøtt,
som skyldes blant annet en stor
økning i eksporten av slakteavfall
(plussprodukter) av fjærkre. Også
eksporten av ulike svineprodukter
økte sammenlignet med samme
periode i fjor. En del av svineekspor-
ten er eksport under ordningen
utenlands bearbeiding.

Landbruksimporten har økt med ni prosent det siste året
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Slakteprosent, det prosentvise forhold-
stallet mellom slaktevekt og levende-
vekt, er et viktig tall i forbindelse med
slakting og avregning. Tall fra
Klassifiseringskontrollen i Danmark
viser en sterk sammenheng mellom
klasse, slaktevekt og slakteprosent.

I Danmark blir ca. 80 prosent av alle storfe veid før
avlivning på slakteriet. På denne måten får en doku-
mentert både levende- og slaktevekt på de aller fleste
dyr. Det gir en større sikkerhet for at slaktet har fått
avregnet riktig slaktevekt. 

Tallene vi har fått fra Danmark er gjennomsnittstall av
to års slakting, fra 2012 til 2014. Dette er tall vi ikke har

muligheter for å frembringe i Norge, men som viser all-
menngyldige sammenhenger som i stor grad vil være
tilsvarende for norske dyr. Vi har noen forskjeller i defi-
nisjon av slaktevekt som vil påvirke de enkelte prosent-
tallene, men som ikke i vesentlig grad påvirker forskjel-
lene mellom de enkelte grupper i tabellen.
Slakteprosenten stiger både med økende klasse og
økende vekt. Dette gjelder både hunn- og hanndyr.

Resultater for Ung okse
Fra laveste vektgruppe i P- til høyeste i klasse E stiger
slakteprosenten med 19 prosentenheter.
Slakteprosenten stiger mer mellom klassene innenfor
en vektgruppe enn med stigende vekt innenfor hver
klasse . En gjennomsnittlig ung okse på ca. 300 kg vil ha
ti prosentenheter høyere slakteprosent i klasse E enn i
klasse P. 

Vekt-grupper Slaktklasser
P- P P+ O- O O+ R- R R+ U E

101-125 kg 42,9 44,7 44,9 48,8
126-150 kg 45,1 46,8 47,8 49,0 49,6
151-175 kg 46,9 47,8 49,0 49,7 50,8 51,2 52,6
176-200 kg 48,2 49,2 50,2 50,9 51,0 51,6 52,4 52,8 55,7 52,2
201-225 kg 48,8 49,9 50,8 51,6 51,7 51,8 53,0 53,9 55,0 56,5 57,2
226-250 kg 50,2 50,5 51,3 52,0 52,5 52,5 53,4 54,2 55,4 56,7 59,1
251-275 kg 50,7 51,6 52,3 52,7 53,1 53,9 54,7 55,5 57,6 59,4
276-300 kg 50,3 51,8 52,5 52,9 53,4 54,2 55,0 55,8 57,9 59,7
301-325 kg 50,9 52,2 52,8 53,2 53,7 54,6 55,4 56,2 58,2 60,3
326-350 kg 52,1 52,8 53,3 53,8 54,9 55,7 56,3 58,6 60,7
351-375 kg 52,5 52,9 53,5 54,4 55,2 55,9 56,6 58,8 61,0
376-400 kg 52,7 53,9 54,7 55,7 56,1 57,1 59,1 61,4
401-425 kg 54,2 53,8 56,1 56,7 57,0 59,0 61,8
426-450 kg 54,3 54,9 54,9 57,2 56,5 59,1 62,0
451-475 kg 56,9 56,4 57,3 59,2 62,0

Sterk sammenheng mellom slakte     

Tabell 1: Ung okse, middel slakteprosenter i ulike klasser og vektgrupper (kilde: Klassifiseringskontrollen Danmark)

Resultater for Kyr
Vi har den samme tendensen for kyr. Forskjellen
mellom laveste vektgruppe i P- og høyeste gruppe i E
er nærmere 20 prosentpoeng. Kyrne har 4-5 prosenten-

heter lavere slakteprosent enn kategori Ung okse.
Innen vektgruppe så har vi den samme tendensen som
for Ung okse. Det er ca. 10 prosentenheters forskjell
mellom laveste og høyeste klasse.
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Vekt-grupper Slaktklasser
P- P P+ O- O O+ R- R R+ U E

101-125 kg 38,0 40,3
126-150 kg 38,7 40,7 44,6 47,5
151-175 kg 39,9 40,9 42,9 46,0
176-200 kg 41,9 41,9 43,0 46,2 47,7 46,7
201-225 kg 42,4 43,5 43,7 45,0 47,9 48,0 50,0 51,2
226-250 kg 42,7 44,2 45,2 45,8 47,6 49,7 50,5 52,4 50,3
251-275 kg 43,2 44,4 45,9 46,7 48,2 49,7 50,9 52,3 51,9 52,9
276-300 kg 43,9 44,8 46,0 47,0 48,5 50,2 51,1 52,4 53,4 54,5
301-325 kg 44,8 45,4 46,3 47,2 48,4 50,0 51,3 52,6 53,6 54,4
326-350 kg 46,3 46,1 46,8 47,4 48,4 50,1 51,5 52,8 53,6 54,7 57,2
351-375 kg 46,5 47,3 47,8 48,5 50,2 51,6 52,7 54,1 55,1 56,9
376-400 kg 48,0 47,8 48,3 49,1 50,1 51,6 52,8 53,9 55,5 57,2
401-425 kg 48,5 48,9 49,4 50,5 52,2 53,2 54,2 55,8 57,0
426-450 kg 49,1 49,5 49,9 51,0 52,2 53,6 54,1 56,1 57,3
451-475 kg 50,1 50,8 52,0 52,9 53,8 54,5 56,2 58,1

   eklasse og slakteprosent for storfe

Stor betydning for produsentene
Dyr som har potensial til å oppnå høyere klasser har
mindre prosentvise andeler av indre organer, dvs. min-
dre hjerte, lunger, lever etc. De vil også normalt ha min-
dre vekt på fordøyelsesorganer med innhold siden de
er avhengig av mer energikonsentrert fôr hvis de skal
utnytte sitt vekstpotensial.

Forskjell i slakteprosent har stor betydning for produ-
sentene og hva de kan forvente i slaktevekt. I Norge blir
de færreste dyrene veid før de blir slaktet. Men tenden-
sen er klar; forventning om lav klasse gir også lav slak-
teprosent og dermed forholdsvis lav slaktevekt.

Gode klasser – mindre biprodukter
I tillegg viser disse tallene at dyr som oppnår gode
klasser og høyere vekt gir prosentvis mindre biproduk-
ter og slakteriavfall.  For Ung okse vil dette bety at
mengden biprodukter og slakteavfall har gått noe ned
de senere årene på grunn av at slaktevektene har vært
stabile. For kyr har vi i Norge hatt både en vekt- og en
klasseoppgang. En vektoppgang betyr at den totale
mengden av biprodukter og slakteriavfall øker. 

Produsenter som velger kjøttfe vil få avregnet en for-
holdvis høyere slaktevekt enn slaktedyr som stammer
fra mjølke- og kombinasjonsraser. De samme sammen-
hengene vil vi finne hos både sau/lam og hos gris.
Økende kjøttprosent gir høyere slakteprosent. AV MORTEN RØE, ANIMALIA OG JESPER LARSEN, 

CHEFINSPEKTØR, KLASSIFICERINGSKONTROLLEN I DANMARK

Tabell 2: Ku og Ung ku, middel slakteprosenter i ulike klasser og vektgrupper (kilde: Klassifiseringskontrollen Danmark)

Morten Røe,
Fagsjef i
Klassifisering i
Animalia.

Jesper Larsen,
Chefinspektør,
Klassificerings-
kontrollen i
Danmark
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Statistikken i artikkelen i dette bla-
det om «Sterk sammenhengen
mellom slakteklasse og slaktepro-
sent for storfe» skiller ikke på raser.
Det er flott av Animalia at de får
fram slike tall som viser at det er
lønt å fôre på mer muskler på dyra
før de slaktes. Det er spesielt aktuelt
i en tid med for lite storfekjøtt i mar-
kedet – selv om de måtte til
Danmark for å hente de gode tal-
lene. Håper dette er bare en begyn-
nelse. 

Svakheten ved slike fellesstatikker
for melke- og kjøttferaser er at for-
delene med å satse på kjøttfe ikke
kommer godt nok fram. For å ta sta-
tistikken for Ung okse. Der kan en
anta at tallene i U- og E-klassene
består hovedsakelig av slakt fra
limousinrasen. Der går det fram at
fra 276 kg slaktevekt er slaktepro-
senten fra 60 prosent og videre opp
til 62 % i E-klassene. Så kan en lene
seg tilbake og si at dette er nok
mest limousinslakt. Men det gjorde
ikke jeg.

Jeg tok direkte kontakt med
chefsinspektørJesper Larsen i
Klassificeringskontrollen i
Danmark, og fikk velvilligst over-
sendt tall spesielt for limousinrasen
fra uke 20 i 2012 til uke 19 i 2014.
Innledningsvis vil jeg strekt poeng-
tere at det jeg skriver nedenfor
viser nivået for limousin i forhold til
en snittbetraktning. Flere forhold
må tas i betraktning. For det første
har danskene litt ulik definisjoner
for de ulike kategoriene. Dessuten
spiller slaktealder, fettgrupper o.a.

inn for å finregne på den økonomis-
ke betydningen for den enkelte
avler. Men det er et ugjendrivelig
faktum at høy kjøttprosenten betyr
mye for økt kjøtt-tilførsel til indus-
trien og markedet – og avspeiler
seg i avregningene til bonden.

Ung okse
Tallene vi fikk tilsendt for limousin
Ung okse, viser ikke de store for-
skjellene i slakteprosent i E-klas-
sene, og bekrefter at det er mest
limousinslakt som havner i disse
klassene i fellesstatistikken. Men
det viser seg at når en får skrelt
vekk tallene fra de andre rasene, så
passerer limousin en slakteprosent
på over 60 % fra 351 kg i ren U-klas-
se; og i klassene over stiger slakte-
prosenten til over 63 %. Dette er
høyere enn de summariske tallene i
statistikken som er gjengitt i artik-
kelen i Go’Mørning. Flere limousin-
slakt får E+!
Det andre som er verdt å merke
seg, er at det er bare fem ung okser
i de laveste vektklassene som hav-
ner i O-klasse. Og det er når en kom-
mer opp i de vektene som må anses
som vanlige slaktevekter over 350
kg i U-klassene og oppover, ser en
at limousinslaktene avviker i positiv
retning i slakteprosent i forhold til
de øvrige rasene. Mer kjøtt på bei-
net!

Kalv
Også når det gjelder statistikken for
limousin oksekalv inntil 12 måne-
der, vises det gode tall for slaktepro-
sent – nesten opp mot 60 % i de
høyeste Europ-klassene og vekt-

klassene. Verdt å merke seg er også
at for kalv er det bare unntaksvis at
limousin havner under R-klassene
selv om kalvene slaktes tidlig. 

En kan nesten si at tallene for
limousin kvigekalv er lik de samme
som for oksekalvene – dog
gjennom gående litt lavere slakte-
prosent. I det danske systemet har
de en alder på max 12 måneder. Det
er verdt å merke at det er flere kvi-
gekalver som oppnår slaktevekter
på 276 kg og opp til over 300 kg; og
noen få oppnår klassen E+!

For kvige over 12 mndr har ikke
danskene noen aldersavgrenset
øvre grense i sine kategoribestem-
melser; forutsetningen er at kviga
skal ikke ha hatt melkesekresjon i
juret. Når det gjelder slakteprosen-
ter kan en nesten si at det er en kopi
av verdiene for Ung okse – bortsett
fra i de høyeste Europ-klassene. Det
er atskillig høy andel av kvigene
som havner i E-klassene og som
oppnår høye vekter. Dermed øker
også slakteprosenten – til opp på
60-tallet. Og enkelte kviger klasser
seg til E+!

I dette bladet bringer vi en artikkel
om at den norske grensen for å få
kvigeslakt er satt til 24 måneder. Går
en inn i tallene for alder i tabellen
for kvigeslakt i Danmark, ser en at
skal kjøtt-tilførslene økes gjennom
å øke slaktevektene på kviger til
nærmere 300 kg og over, må en nok
godkjenne kvigeslakt på over 24
måneder.
Men samtidig kan en se at kviger i

Limousin bestpå 
At limousin dominerer de høysete slakteklassene er gammel kunnskap – som godt kan
gjentas. Men nye tall fra Danmark viser at limousin dermed også er best på slakte -
prosent; forholdet mellom levendevekt og slaktevekt. Selv om det lenge har vært antatt
at dette er tilfelle, er det nyttig å få tallfestet at limousin leverer det største netto kjøtt -
volum pr slakt. Forholdstallet øker ved at limousin har et svært gunstig skjæreutbytte.



de beste Europ-klassene har en
lavere slaktealder enn de R-klas-
sene. Det samme viser de norske
tallene som gjengis i dette bladet.
Om dette kan forklares med bak-
grunn i gener, fôringsregime eller

en kombinasjon av faktorer, sier
selvfølgelig ikke disse tallene noe
om.

Limousin viser positive tall i forhold
til de andre rasene ut over gunstig

slakteprosent. Det gjør også rasen
når det gjelder skjæreutbytte – kjøtt
i forhold til bein og annet skjæreav-
fall.

AV JAN OTTO VEISETH
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 slakteprosent

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

Slakteutbytte for danske Limousin kviger i perioden uke 20, 2012 - uke 19, 2014 i utvalgte vektområder og Europ-klasser
Middel = % av levendevekt Alder = måneder

Vægt Egenskab P O R- R= R+ U- U= U+ E- E= E+
101-125 Antal 1

Middel 50,2
Alder (mdr) 16

126-150 Antal 1 4
Middel 46,7 51,8
Alder (mdr) 20 17,3

151-175 Antal 2 15 9 2 1 1
Middel 49,4 52,2 54,2 54,9 54,1 59,1
Alder (mdr) 27 20,6 15,3 13 14 12

176-200 Antal 4 36 17 19 10 7 4
Middel 48,7 53,6 55,1 55,7 56,8 56,4 54,1
Alder (mdr) 27,8 18,7 16,4 14,5 15,1 13,4 14,8

201-225 Antal 1 41 65 75 64 32 7 6 1
Middel 45,1 53,1 55,3 55,5 56,6 57,6 57,2 57,3 55,2
Alder (mdr) 51 19,5 17,8 16,4 16,5 15,1 13,6 14,7 14

226-250 Antal 1 52 85 182 137 104 56 26 6
Middel 50,9 53,7 55,2 56,4 57,4 57,9 58,7 57,3 57,5
Alder (mdr) 38 22,3 20,3 17,6 16,7 15,5 15,2 14,4 17

251-275 Antal 1 27 64 179 227 249 149 81 24 4
Middel 47,5 54,1 55,2 56,8 57,7 58 58,3 58,4 58,4 56,8
Alder (mdr) 30 23,9 22,8 19,6 17,7 16,8 16,1 15,8 15,1 21

276-300 Antal 17 50 147 220 341 255 167 52 7
Middel 53,7 56 57,1 57,6 58,4 58,8 58,9 59,3 58,5
Alder (mdr) 26,1 25,1 21,8 20 18,7 17,9 17 15,1 14,1

301-325 Antal 6 31 87 171 277 227 167 82 28
Middel 53,6 56,2 57,1 57,7 58,4 58,7 59,5 59,3 58,6
Alder (mdr) 27,3 25,3 24,4 22 20,4 19,4 18,4 17,9 17,2

326-350 Antal 2 9 41 73 143 146 105 64 18
Middel 53,1 55,4 57,3 57,7 58,5 59 59,1 59,8 60,4
Alder (mdr) 36 28,9 25,1 25 23,4 21,8 21,7 18,5 18,9

351-375 Antal 2 16 36 90 79 52 27 8 1
Middel 55,1 57 58,6 58,2 58,9 59,3 59,8 60,4 60,3
Alder (mdr) 31 29,2 26,5 26,6 24,8 24,1 20,5 19 20

376-400 Antal 5 13 23 32 29 14 5
Middel 56 57,9 58,1 59 59,4 59,8 61,6
Alder (mdr) 35,2 31,2 30,3 28,3 25,4 24,2 20,8

401-425 Antal 1 4 11 14 13 7 2 1
Middel 57,8 56 58,6 60,2 59,1 60 60,6 61
Alder (mdr) 27 34,5 29,7 30,8 28 27,7 21,5 25

426-450 Antal 1 1 5 5 4 4 1
Middel 58 57,9 60,2 59,3 59,7 58,6 60,2
Alder (mdr) 34 34 29,2 30,4 29,8 30,8 18

451-475 Antal 1 1 2 1
Middel 57,3 60,4 59,2 62,7
Alder (mdr) 44 46 32 26
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Vægt Egenskab P O R- R= R+ U- U= U+ E- E= E+
101-125 Antal 1 1

Middel 48,7 51,3
126-150 Antal 4 1 1 1 1

Middel 52,7 54,9 54,9 58,7 60
151-175 Antal 2 6 5 1 1 1

Middel 55,4 56,4 55,1 56 57,6 55,3
176-200 Antal 1 4 4 6 5 9 5 7

Middel 49,5 51,5 56,6 57,5 56,3 57,9 56,9 58,1
201-225 Antal 2 1 10 15 17 19 7 7 1

Middel 55,3 55,4 57 58 57,8 58 59,5 58,4 60,5
226-250 Antal 1 12 17 29 34 38 34 13 3

Middel 59,3 55,3 56,8 58 58,5 59,2 59,6 59,8 61
251-275 Antal 3 4 13 18 83 98 110 68 11

Middel 54,4 56,1 56,7 58,2 59,5 59,7 59,8 59,7 60,9
276-300 Antal 2 5 25 91 159 191 171 34 2

Middel 54,5 57,6 58,4 59,7 60,1 60,3 60,4 60,7 63,9
301-325 Antal 2 17 62 171 301 329 117 6

Middel 58,5 58,9 59,8 60,6 60,7 61,1 61,5 61,3
326-350 Antal 8 20 52 141 208 110 2

Middel 57,8 59,9 60,6 61,2 61,5 62 62
351-375 Antal 5 6 32 48 33 2

Middel 62,1 62,4 61,5 61,8 62,5 60,6
376-400 Antal 1 5 5 9

Middel 62,6 62,6 62 63,1
401-425 Antal 1 3

Middel 60,7 62,1
426-450 Antal 1

Middel 62,3

!"#$%&'%()*&+,-.+/#01$&+234-'130+-$1&+$#"5&.6+3007"+89+40/.6+3+:&.3-/&0+'$&+9;6+9;89+<+'$&+8=6+9;8>+3+'%5#"?%&+5&$%-4.@/&.+-?+
A'.-:<$"#11&.6++B3//&"+C+D+#5+"&5&0/&5&$%+

Vægt Egenskab P O R- R= R+ U- U= U+ E- E= E+
101-125 Antal 2

Middel 51,2
126-150 Antal 1 2

Middel 49 53
151-175 Antal 2 8 1 2

Middel 53,2 52,6 52,8 55,2
176-200 Antal 1 25 11 9 10 9 2

Middel 51 52,5 53,7 53,4 55,5 54,2 55,2
201-225 Antal 1 22 15 18 17 10 5 3 4

Middel 47,5 51,1 55,3 55,4 57,1 55,5 58,9 55,5 57,4
226-250 Antal 25 32 48 55 38 35 10 4

Middel 53,4 55 56,2 56,6 57,7 57,7 59,9 59,6
251-275 Antal 7 31 72 81 120 104 66 38 4

Middel 54,9 55,4 56,4 57 58,3 58,6 58,8 59,2 58,6
276-300 Antal 6 21 74 106 224 250 188 132 28

Middel 52,4 55,4 56,9 57,4 58,7 59,2 59,5 59,7 60,2
301-325 Antal 4 9 34 128 240 341 380 303 69 2

Middel 52,7 55,8 57,3 58,1 59,2 59,9 60,1 60,6 60,7 62,5
326-350 Antal 1 23 47 170 272 405 388 133 2

Middel 55 57,7 59 58,4 60,3 60,6 61,1 61,5 59,8
351-375 Antal 4 6 24 85 157 226 304 147 1

Middel 55,2 59,1 58,8 60 60,4 61 61,4 62,1 62,5
376-400 Antal 1 3 9 31 63 103 165 74 11

Middel 57,3 60,2 59,3 60 60,2 61,6 61,8 62,1 63,3
401-425 Antal 3 4 10 16 36 59 24 2

Middel 57,7 57,8 60,1 60,7 61,9 62,2 63,1 62,6
426-450 Antal 1 3 8 8 22 14 2

Middel 60 59,8 60,9 60,9 61,9 62,7 63,3
451-475 Antal 2 4 6 4 1

Middel 59 61,9 62,7 62,1 62,4

!"#$%&'%()*&+,-.+/#01$&+234-'130+'0?+-$1&6+89+<+9>+40/.6+3+:&.3-/&0+'$&+9;6+9;89+<+'$&+8=6+9;8>+3+'%5#"?%&+5&$%-4.@/&.+-?+
A'.-:<$"#11&.6+B3//&"+C+D+#5+"&5&0/&5&$%!
!

Vægt Egenskab P O R- R= R+ U- U= U+ E- E= E+
101-125 Antal 1

Middel 52,4
126-150 Antal 2 1

Middel 54,8 55,4
151-175 Antal 3 9 8 1 2

Middel 53,4 55,4 56,8 53,4 58,1
176-200 Antal 5 3 3 9 7 3 1 1

Middel 53,4 54,6 55,6 57,5 58,1 58,6 58,8 58,9
201-225 Antal 1 2 17 23 15 6 3 1

Middel 55,5 52,9 56,9 57,5 57,6 58,2 58,9 60,9
226-250 Antal 3 10 20 28 24 15

Middel 58,5 57,1 57,6 59 58,2 58,6
251-275 Antal 5 15 23 29 11 17

Middel 58 57,6 59,3 58,9 58,6 58,9
276-300 Antal 1 2 5 5 14 6 9 1

Middel 50,7 56,7 57,7 59,6 59,4 59,6 60,9 59,9
301-325 Antal 1 2 1 5 1

Middel 59,6 57,5 58,3 59,5 54,8
326-350 Antal 1 1 1 1

Middel 57,1 61,6 62,1 63,6
351-375 Antal 1

Middel 59,1

!"#$%&'%()*&+,-.+/#01$&+234-'130+$53?&$#"5&.6+300+7"+89+40/.6+3+:&.3-/&0+'$&+9;6+9;89+<+'$&+8=6+9;8>+3+'%5#"?%&+
5&$%-4.@/&.+-?+A'.-:<$"#11&.6+B3//&"+C+D+#5+"&5&0/&5&$%+
!
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Grensa for å få det beste oppgjøret
for kvigeslakt går ved to år. En del
avlere finner det urimelig at den er
så bastant ved alder og ikke ved
jomfruelighet eller ikke. En av de
som har tatt opp dette, er Terje
Sviland, Ramnes. – Det ser ut til at
de som har satt reglene for det her,
ikke helt har forstått hva det vil si å
drive med slakteproduksjon. Det
har i alle fall ikke noe å si for kjøtt-
kvaliteten om kviga er under eller
så vidt over 24 måneder, hevder en
engasjert Terje. For eksempel i
Danmark tar klassifiseringssyste-
met  hensyn til dette.

Tipper kvigeslaktet over 24 måne-
der, blir de klassifisert som ung ku.
Prisforskjellen mellom de to kate-
goriene er godt over kr 1,-/kg. De
største økonomiske uttellingene
ligger dog i de øvrige slakteribe-
tingelsene.
For de avlerne som driver i litt stør-
re omfang, er gruppe-/puljetilleg-
gene svært avgjørende for økono-
mien i produksjonen - i tillegg til de
andre pristilleggene for kjøttfeslakt.
De ulike slakteriene har forskjellige
både benevnelser og satser, men
det er en betydelig forskjell i tilleg-
gene ved å levere  få dyr og en pulje
på 10-12 dyr og oppover. Da er det
både ulønnsomt og lite praktisk å
måtte drive plukkslakting – spesielt
når dyrene går på utmarks- og fjell-
beiter.

Ingen fordel for noen
-Jeg kan ikke se at det er fordel for
noen å ha slike rigide bestem-
melser. Å ha den samme grensen
for kviger som for ung okse, viser
mangel på grunnleggende forstå-
else for dyrenes naturlige vekste-
genskaper. 
-Det er en fordel for alle parter

dersom dyrene kan fôres så lenge
som mulig: Vi har behov for å øke
produksjonen av storfekjøtt her i
landet; Det er ønskelig med så

mange beitedyr som mulig for å
hindre gjengroing; Og ingen er
tjent med at vi har forordninger
som gjør det vanskelig å hente ut
stordriftsfordelene maksimalt, sier
Terje Sviland som leverer om lag
åtti limousinslakt i året.
I Danmark har de en egen klasse

for kviger over 12 mndr. Der er for-
utsetningen at det ikke skal ha vært
sekresjon av melk i juret. En tilsva-
rende ordning her i landet ville gi
en helt annen fleksibilitet for leve-
ransetidspunktet for kvigeslakt. Se
egne artikler og statistikker i bladet.

Tatt opp med Tyr
Sviland har tatt opp saken med Tyr
som svarer at de har fremmet saken
overfor Animalia. Den vil bli tatt opp
som sak i neste møte i
Klassifiseringsutvalget. Vårt spørs-
mål om de har oversendt saken
med innstilling fra Tyr, er ikke blitt
besvart.
Fagsjef i Klassifisering i Animalia,

Morten Røe, opplyser at regelverket
ble endret i april 2011, fra visuell
bedømmelse av torntapper i ryg-
gen på slaktet til alder ut fra
Husdyrregisteret. - Det nye syste-
met er objektivt. Det gamle syste-
met var skjønnsmessig, sier Røe. 

-Det er jo kjøttkvaliteten som er
målestaven og også kjøttmengde.
Vi trenger et system som beskriver
forandringen i kjøttkvaliteten med
alder. Vanskelig å få dette til perfekt,
fordi aldringsprosessen ikke går like
fort hos alle dyr – det er akkurat
som for folk, noen blir fort gamle.
Bakgrunnen er at aldringsproses-
sen påvirker kjøttkvaliteten nega-
tivt.
-Fordel for produsenten er at han

vet hva han får, og kan planlegge ut
fra det, konkluderer Morten Røe.

AV JAN OTTO VEISETH

-Det har i alle fall ikke noe å si for
kjøttkvaliteten om kviga er under
eller så vidt over 24 måneder, hevder
en engasjert Terje Sviland.

Grenser for kvigeslakt møter kritikk

I Danmark har de en egen klasse for kviger over 12 mndr. Der er forutsetning-
en at det ikke skal ha vært sekresjon av melk i juret. 

(Foto: Mattis Bjørsvik)
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• 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

GORSETH GARD
Dyrket mark: 125 da
Utmark:
125 da fellesseter
Litt hjemmebeite
Produksjon:
26 mordyr
550 sølvrevtisper

Gorseth satser på Den 
Gylne Rase og sølvrev

John Jarle Gorseth har tilpasset melke- og grisefjøset til limousinavl. Planer for ny ominnredning er utarbeidet.
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Limousin og sølvrev er nærings-
grunnlaget på familiebruket
Gorseth i Sokndal i Sør-Trøndelag.
Gården klamrer seg fast i fjellsiden
vel 500 m over havet med en helt
upåklagelig utsikt over grenda
Hauka. For eier John Jarle Gorseth
kommer hovedinntekta fra sølvrev-

produksjonen. Siden 2009 har John
Jarle bygd opp limousinbesetning-
en til i dag 26 mordyr. Og som for
den store hop, er det lite overskudd
å hente ut i perioden med beset-
ningsøkning.
Men bonden på Gorseth har sam-

let seg et par blomster i knapphul-
let. Han har fått godkjent en kandi-
dat til årets testing på Staur: Jovna
av Gorseth. Så heter da også mora
Gardslykke. I 2010 ble Fabian av
Gorseth tatt ut til semin, og havnet
blant topp ti i seminsalget i fjor.

Melk og gris
Da John Jarle tok over slektsgården
fra sine foreldre Erling og Kjellfrid i
2005, drev de med melke- og svine-
produksjon i tillegg til sølvrevpro-
duksjon. John Jarle fortsatte i
samme sporet i vel fire år, men på
grunn av allergi måtte han se seg
om etter et alternativ til melkepro-
duksjon. Da falt valget på limousin.
– Den nærkontakten over tid som
kreves i melkeproduksjonen, førte
til allergiske reaksjoner hos meg.

Ammekuproduksjonen krever ikke
så langvarig nærkontakt. Så nå går
det bra dersom jeg ikke er for lang
tid i fjøset, sier John Jarle, og legger
til at han vektlegger å bruke så lang
tid at dyrene preges for trygg hånd-
tering. Dessuten har han god hjelp
av far Erling. Han har gått hver mor-
gen i fjøset siden han var en neve
stor, så han regner med å få absti-
nens dersom han legger om vane-
ne for brått.
I 2009 hadde mottak de første

nyfødte limousinkalvene. Han kjøp-
te drektige, reinrasete mordyr fra
Gustav Steinvik. I tillegg kjøpte han
noen krysningskuer som var paret
med limousin. For å fylle opp fjøset,
kjøpte han også inn framfôringkal-
ver av NRF. Melkebesetningen ble
solgt som livdyr. Et av de innkjøpte
mordyrene gikk drektig med Fabian
av Gorseth. Det ble en bonus.

Slakteprodusent
John Jarle definerer seg selv som
slakteprodusent som leverer til Kalv
Unik. – Jeg har litt blannede erfa-

   
  
     
  
  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.

    
   

  

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

Den unge gromkua Gardslykke går drektig med kalv etter Farao av Steinvik som har Ultrabo som far. Førstekalven er
testoksen Jovna av Gorseth.
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ringer med bruk av semin, så jeg
satser hovedsakelig på bruk av
gårdsoksen. I og med at jeg bruker
oksen også på kviger, har jeg lagt
vekt på å ha okser som gir lette kal-
vinger – og i det siste kollete
avkom. Han har kjøpt flere okse fra
Steinvik, og har i tillegg lånt en
Ionesco-sønn fra Lars Henden. Han
har forresten kjøpt Ultrabosønnen
Farao av Steinvik fra meg. Til året
skal Glan av Steinvik gjøre jobben
som gårdokse. Det er en Samson-
sønn, forteller John Jarle.
I fjor vår inseminerte jeg en del

mordyr med Gubben av Hvam og
Charmant av Dovre. Gubben ble
brukt på mordyr som ikke er renra-
set. Charmant ble brukt på ei kvige
fra Simen Wigenstad. Mine foreldre
var på besøk hos Simen for vel tre år
siden, og falt for en flott kvigekalv.
De uttrykte ønske om å kjøpe den.
Og etter en tid ringte Simen og til-
bød oss denne kviga som har
Urville som far. Vi drøyde med hen-
sikt litt før vi inseminerte henne på
grunn av at vi har hatt litt blandet

erfaring med å sette på kvigene tid-
lig. Det angrer vi ikke på. Det er hun
som har fått navnet Gardslykke, og
er mor til staurkandidaten Jovna av
Gorseth. Gardslykke går drektig
med kalv etter Farao av Steinvik
som har Ultrabo som far. 

Ominnredet fjøs
John Jarle har et vinkelfjøs hvor den
ene delen er innredet som red-
skapsbod og båsfjøs. Den andre
delen er det tidligere grisefjøset
som nå er innredet som spaltefjøs
med binger. Han har utarbeidet pla-
ner for en ominnredning av fjøsene.
Det vil innebære framfor alt en mer
praktisk internlogistikk mellom de
to avdelingene og gi samtidig litt
mer plass. – Økonomien er avgjø-
rende for når jeg kan realisere disse
planene, sier Gorseth.

John Jarle har konsentrerte kal-
vinger fra mars til mai. Det passer
godt i forhold til å sleppe dyrene på
fjellbeite. Det er en gammel felles-
seter hvor om lag 125 da er oppdyr-
ket og inngjerdet. Den gjødsles nok

så hardt med i hovedsak kunstgjød-
sel og en del hønsemøkk ved forny-
ing. Det er noe hjemmebeite som
brukes tidligere på våren, med
denne er i følge John Jarle bratt og
bløt og ikke godt egnet for tunge
dyr. Det totale arealet er vidt, men
bare en beskjeden del kan nyttes til
beite i toppen to til tre uker. 125 da
dyrket mark brukes til grovfôr.
Det mangler ikke på gjøremål på

Gorseth. Sølvrevproduksjonen er
arbeidskrevende. De har om lag 550
avlstisper som gir om lag 2.200 val-
per. De slaktes og flås på gården i
desember og halve januar, og skin-
net behandles før de kan leveres til
auksjoner. Så i den mest hektiske
perioden må han og faren ha litt
ekstra hjelp. John Jarle sier at de har
ikke vært utsatt for noen ubehageli-
ge episoder fra aksjonister. Nyss før
vi besøkte Gorseth, hadde de tatt
del i en landsomfattende Åpen
Gård dag for at interesserte kunne
ta driften i nærmere øyensyn.

AV JAN OTTO VEISETH

Johan Jarle har bygget opp besetningen basert mye på gener fra kjente avlere i limousinmiljøet.
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John Jarle har god hjelp av far Erling til å stelle limousin ene; her beskues årets kvigekalver.

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

w
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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.
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Norske husdyrbesetninger blir færre og større. Det slo
direktør i Animalia, Tor Arne Ruud, fast under den årvis-
se presentasjonen av «Kjøttets tilstand». På området
storfe opplyste Ruud at for første gang i historien har
antall besetninger havnet under 15.000. Men en
underliggende trend er at hvert dyr produserer mer.
Antall melkekyr går ned betydelig mer enn antall
ammekyr øker. 

Antall slaktede storfe økte i 2013. Alle kategorier økte.
Ku økte mest hvilket skyldes utslakting i melkebeset-
ninger. Gjennomsnittlig slakteklasse for Ku og Ung ku
har økt de siste årene. Mye av denne økningen må til-
skrives vektøkningen; henholdsvis med 6 kg og 4 kg.
Andelen kjøttfe er stabilt.

AV JAN OTTO VEISETH

Kjøttets tilstand 2013

KLASSEFORDELING  UNG OKSE

KLASSEFORDELING  UNG KU OG KU
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2012 2013 2012 2013 2012 2013

Kalv 18 394 20 093 6,26 6,45 115,38 118,90
Ung okse 130 113 132 305 44,29 42,46 291,40 295,80
Okse 9 010 9 350 3,07 3,00 335,90 335,90
Kastrat 1 786 1 966 0,61 0,63 242,60 251,90
Kvige 21 444 23 528 7,30 7,55 205,40 209,30
Ung ku 52 753 58 448 17,96 18,76 248,70 252,40
Ku 60 267 65 934 20,52 21,16 280,50 283,60
Alt storfe 293 767 311 624 100,00 100,00 265,27 268,10

Gris, skåldet 1 517 112 1 518 144 95,03 94,81 79,53 76,55
Gris, flådd 135 131 0,01 0,01 66,65 68,22
Purke, skåldet 42 356 42 391 2,65 2,65 144,36 143,81
Purke, flådd 27 575 27 680 1,73 1,73 134,75 135,60
Råner, skåldet 7 365 6 529 0,46 0,41 80,91 81,24
Råner, flådd 941 947 0,06 0,06 150,33 152,21
VAK gris*** 985 5 401 0,06 0,34 76,86 74,55
All gris 1 596 469 1 601 223 100,00 100,00 82,25 79,40

Ung sau 36 777 38 361 3,27 3,23 24,66 25,10
Sau 123 392 125 697 10,97 10,57 31,06 31,55
Dielam 2 082 3 339 0,19 0,28 15,03 13,71
Lam 955 667 991 280 84,94 83,36 18,40 18,18
Vær 7 173 7 294 0,64 0,61 40,04 39,92
All sau og lam 1 125 091 1 165 971 100,00 100,00 20,12 19,97

*Hest er ikke med
**Geit er ikke med
*** VAK-gris, ny kategori i 2012. Hanngriser kastert gjennom bruk av vaksine mot rånelukt i stedet for kirurgisk kastrering
Kilde: Animalia, Klassifiserings- og vektresultater 2013

Kategori

Tabell 5.6.1. Antall klassifiserte dyr og middelvekt (kg) for hver slaktekategori i 2012 og 2013

Storfe*

Gris

Sau og lam**

Antall Antall% Middelvekt
Dyreslag

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 medlemmene 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, reduseres
slakteoppgjøret betydelig.

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

Tilskuddet på kr. 5.000 blir utbetalt
fra Norsk Limousin innenfor ram-
men av bevilgningene 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 kasse-
rer Lars Tomas Sletten Kapelrud for
å ordne med dokumentasjon og
avtale utbetaling av de fem tusen!

Vektprosjektet går ut året

Veiing er helt avgjørende verktøy for
å holde kontroll på avlen.
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Søndag 19.oktober dro en
 forventningsfull gjeng av -
gårde til Clermont Ferrand i
Frankrike for å se på
Limousinkyr. Totalt var det 25
stykker som hadde  pakket
kofferten for å se og lære mer
om limousinkyr i deres
 hjemland Frankrike, gjennom
8 gårdsbesøk og et besøk på
den franske teststasjonen til
Sersia.

Etter å ha landet i Clermont Ferrand
var det ca 2 timer i buss til vi kom
fram til hotellet i Tulle. Etter en god
natts søvn, gikk turen til Limoges
området. Her var vi først innom en
større gård med et stort flott fjøs
fullt med Limousin og noen

Charolais. Tidligere hadde forrige
generasjon drevet med Charolais,
mens nåværende driver ønsket å
satse på Limousin. Derfor var nes-
ten hele besetningen nå skiftet ut
med Limousin. Årsaken til det var at
Limousinkjøttet er bedre betalt enn
Charolais kjøttet, samt at de opplev-
de færre kalvingsvansker hos
Limousin. I tillegg til hovedfjøset
med ku og kalv hadde han et par
andre fjøs med okser og kviger.

Gården var stor i norsk målestokk,
med 1500 daa. Fôret besto av mais
(både planter og rent korn) og
luserne, i tillegg til silo og halm. Det
konsentrerte fôret luktet veldig
godt, og var rikt på energi.

Ekstrem biff

Det andre gårdsbesøket den dagen
var til en produsent som drev med
Limousin som var ekstra kjøttsatt.

Kalvenes fødselsvekt var likevel ikke
høyere enn gjennomsnittlig 41 kg.
Han hadde også noen Limousin -
okser med dobbeltmuskulatur. Han
produserte biff til slaktere i Paris og
Monaco. Gården var ganske stor.
Det var mange ulike fjøs varianter,
med både kalveproduksjon og
oppfôring av kalv. Franskmennene
kalte det for ekstrem biff produk-
sjon. Bonden mente at Limousin
med finfibret hårlag ofte hadde
fine/tynne horn. Videre at disse
dyrene også hadde det mest finfi-
brete kjøttet, som igjen ga god
mørhet og spisekvalitet.

Bonden på denne gården drev også
med utstilling av dyr. Han fôret opp
kuer som hadde avvent kalven sin,
slik at de ble skikkelig feite. Noen av
kuene ble vist frem på utstilling,
men de ble senere slaktet til gode
priser og levert til restauranter. 

Limousintur  

Gaec de Cancerles, med eiere brødrene Daniel og
Michel Thuery. 

Ungkviger

Oksen Fifi hos Gaec de Iris, med eier Mr Trichet.Toppkua hos Gaec de Cancerles, Vive. Mor til flere embry-
oavkom i Norge.
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Kollete Limousin

Den tredje dagen starte vi med
besøk hos en bonde med ekstremt
fine limousin dyr. Han hadde de
siste årene inseminert 50 % av
besetningen med kolla Limousin . Vi
ble med bonden ut for å se på dyra
som gikk på beite. Nordmennene
kom med store plastikk overtrekks-
sko, som en skulle tro dyra ble
redde av. Men til alles forundring,
kom i stedet hele flokken mot oss.
En utrolig rolig Limousin gjeng,
som tydelig var vant med folk. 

Vi fikk også en titt på kvigene hans.
De hadde en innkalvingsalder på ca
3 år. Dette var tydeligvis mye vanli-
gere i Frankrike enn hva det er i
Norge. Dette ble forklart med spesi-
elt mye og gode beiter, lite behov
for dyre husdyrløsninger.

På ettermiddagen besøkte vi en

Landbruksskole, hvor blant annet
Cameos ble født. Her fikk vi se
eksempler på kjempefine beiter,
med dyra gående i dalene. Også her
fikk nordmennene et veldig bra
inntrykk av Limousins lynne.

Tilskudd til husdyrbygg

Mye av driftsbygningene vi besøkte
var godt brukte hus, som sannsyn-
ligvis ikke ville tåle norske vintre.
Likevel hadde enkelte produsenter
store fine fjøs av nyere dato. Til byg-
ging av disse fikk bøndene innvil-
get mye tilskudd til byggene, det
var vanlig med 50% finansiering av
driftsbygningene gjennom land-
bruksstøtte i EU. Derimot var det
ingen dyrestøtte, slik vi har i Norge.

Besøk hos Gaec de Cancerles

En av de siste besøkene gikk til den
franske familien Gaec de Cancerles. 

Dette var en gård som satset mye
på salg av embryo. Mange embryo
som har blitt importert til Norge
kommer fra denne gården. Her ble
vi kjørt ut på beitene, for å ta dyrene
nærmere i øyensyn. En stor opple-
velse, spesielt for de som hadde
kjøpt embryo herifra.

Etter en omvisning på hele eien-
dommen, hadde familien i 3 gene-
rasjoner pluss en kjempeflink nabo-
kokk dekket på langbord i lagerhal-
len, hvor gruppa fikk servert en
kjempelunsj. Den besto av hjemme-
bakte kaker, spekemat, grillete
kjøttpølser med en kjempegod
stappe bestående av ost og poteter.
Det hele ble avsluttet med fruktsa-
lat og en rekke kaker for de som
ennå hadde plass. Selvfølgelig ble
det servert fransk drikke til hele
måltidet.

TEKST OG FOTO: 
JOHANNES INGVOLDSTAD OG BJØRN AASEN

 til Frankrike

På skolebesøk. Kua i midten er mor til toppoksen Cameos. Limousin på beiter beskues av imponerte nordmenn.

Gårdsbesøk med leskende drikker.Kjøttfull ku hos Gaec de Iris.
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I Frankrike er det ca. 1.000.000 limousinkyr
totalt. Av disse eies 153.000 kuer av bønder
som er med i det organiserte avlsarbeidet.

Utvelgelsen av avlsokser starter med totalt 700 okse-
kalver som tas inn til teststasjonen Lanaud hvert år. Av
dette materiale tas ut de 45 høyest rangerte dyrene
som går videre til en stasjon i Naves for individuelle
registreringer. De 12 beste av disse går videre til
avkomsgranskning. Alle oksekalvene til test kjøpes inn
etter avvenning, og de beste går hele veien igjennom
til dels avkomsgransking for slakteegenskaper på sta-
sjonen  Pepieux og dels avkomsgransking for mor-
egenskaper på stasjonen Moussours. 

De viktigste målingene som gjøres på dyret selv, er til-
vekst opp til 500 dagers alder, eksteriør, muskelutvik-
ling, skjelett, fôropptak og fôrutnyttelse.

Oksenes indeks for kjøttprodusjonsegenskaper er
basert på prestasjonene registrert gjennom avkoms-
granskningen. De viktigste er slaktevekt, slakteprosent,
slakteklasse og fett i slaktet som for hver testkandidat

må være minst 30 slakt som alle slaktes ved samme
alder. 

Moussours er teststasjon for morsegenskaper.
Avkomsgrupper etter de 12 beste oksene testes her.
Denne artikkelen beskriver nedenfor, vårt besøk på
Moussours.

Seleksjon
Utvelgelsen av avlsokser starter som sagt med totalt
700 oksekalver. Av disse velges ut de 45 høyest ranger-
te dyrene, som går videre til en stasjon i Naves for indi-
viduelle registreringer.  De 12 beste av disse går videre
til avkomsgranskning.

Det blir inseminert 150 Limousin kuer etter hver av de
12 oksene. Mødrene er tilfeldig plukket ut, slik at mor-
fedrene dekker ett vidt spekter av genetikk. Av disse
blir ca. 40 kvigekalver av hver okse, plukket ut og kjørt
inn på Moussours teststasjon.
Kvigene blir tilvent miljøet på teststasjonen. 

Testen av kvigene starter 
De blir testet for lynne i en fjorten dagers periode.

Frankriketur: 

Besøk på test-
stasjonen Moussours 

Teststasjonen
Moussours.
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Dette foregår ved at mannskapene på teststasjonen
stenger kvigene inne i en binge og driver dem inn i ett
hjørne. Dyrene skal forholde seg rolig og kunne klap-
pes for å få godkjent.

12 okser med avkomsgrupper ( kvigegrupper)  blir
selektert ned til 8 okser med avkomsgrupper.
I tillegg er det hvert år en avkomsgruppe etter referan-
se tyren Espon. Denne oksen er brukt i en årrekke som
referansetyr. Hvert år er det en ny avkomsgruppe etter
Epson, som sammenlignes med avkomsgruppene
etter de nye oksene.

De 9 avkomsgruppene som fortsatt består av 35-40 kvi-
ger insemineres ved 15 -17 mndr alder. I Frankrike er
normal innkalving på Limousin nærmere 3 år, men på
teststasjonene ønsker de innkalving på 2 år. Dette for å
få større utslag  for kalvingsegenskaper og morsegen-
skaper for øvrig.

Det blir brukt 2 forskjellige okser til inseminering av de
ca 350 kvigene.  De to oksene som brukes heter
Hauteclair og Tougrand. De er okser med sikre indekser
for forholdsvis lette kalvinger.
Kvigenes alder ved kjønnsmodning, brunststyrke og
hvor lett de er å inseminere blir registrert. De får kun en
eller  to insemineringer hver.  Ut fra disse prestasjoner
får kvigene sin fertlitetsindeks.
Kvigene blir i hele testperioden veid hver 4. uke. På 18
mndr alder blir kvigegruppene  individuelt målt for  til-
vekst, muskel, og skjelett. Dette gir dem en samlet
indeks ved 18 mndr, som drektige kviger.

8 okser med avkomsgrupper blir så selektert ned til 6
okser med avkomsgrupper. Disse 6, pluss referanse-
gruppen,  kalver ved 2 års alder på stasjonen. De følges
nøye opp under selve kalvingen og etterpå. Det blir

utført registreringer av fødselsforløp, eventuell fødsels-
hjelp, kviga sin  evne til å ta seg av kalven. Kvigas lynne
og adferd ved kalving og etterpå. Kalven blir veid og
målt. 

Sju dager etter kalving måles kuas bekken åpning med
ett måleinstrument.  Kuas  vitale mål i bekkenet, samt
de viktige fysiske mål som beskriver hvor godt utviklet
de er ved innkalving, blir registrert. I løpet av de årene
det har pågått systematisk registrering av verdier for
disse parametrene som begynte  i 1972, er det konsta-
tert en høy korrelasjon mellom arealet av bekkenbun-
nen, størrelse på kalven og graden av kalvingsvansker.
Mora får sin fødselsevneindeks, ut fra sine prestasjoner
og registreringer ved kalvingen.

60 dager etter kalving  tas  kalven fra mora. Kalven hol-
des adskilt fra mor  over natta. Kalven veies om morge-
nen og slippes inn til mora. Den suger seg mett, tas fra
og veies på nytt. Målingen av melkemengde blir gjort
etter en detaljert protokoll for å sikre et mest mulig
pålitelig datagrunnlag for beregning av indeksene.
Samme operasjon blir utført ved 120 dagers alder på
kalven.
I tillegg veies kalvene  systematisk hver 4. uke. Disse to
parametre danner grunnlag for moras melkeindeks.

Ved 7 mndr alder veies og  bedømmes kalven. Dette,
sammen med moras melkeindeks,  danner grunnlag for
moras avvenningsindeks.
Kua blir tilslutt bedømt og kåret, og får en detaljert
kroppsindeks for eksteriør.

Her gjengis et eksempel på et datamateriale fra en slik
testomgang som illustrerer normale middeltall og vari-
asjonsbredden for en pulje testokser for døtre under
avkomsgransking:

Variabel                                                       dårligste verdi                   middelverdi                   beste verdi

Vekt 18 mnd, kg                                      484                                          509                                    525

Muskelindeks                                           49,8                                        52,9                                   54,4

Skjelettindeks                                           48,6                                        54,6                                   63,1

Kjønnsmodne 17,5 mnd, %                 76                                            89                                      100

Drektighetsandel etter sem               56,0                                         69,0                                   81,5

Vekt etter kalving, kg                            519                                          539                                    570

Fødselsvekt, kg                                        38,8                                         36,5                                   34,5

Kalvinger uten vansker, %                   59                                            79                                      96

Bekkenbunnareal, kvcm                       263                                          282                                    300

Melkemengde, l                                      6,2                                           7,2                                     8,5 
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Beregningene av alle
indeksverdiene for semi-
noksene følger en normal-
fordelingsfunksjon hvor
100 for en gitt egenskap er
gjennomsnittet i hele
populasjonen. Et dyr med
indeks 104 er blant de 25
% beste i populasjonen,
108 er blant de 16 % beste,
mens indeks 116 er blant
de 2,5 % beste.
For å ha en referanse til
hver årgangs prestasjoner,
tar de alltid med avkoms-
gransknings gruppen etter
referanse oksen(Epson).

Sammendrag.
Seleksjonen startet med
utplukk av 700 okser. Som
blir redusert til 45 og så
ned til 12. Dette danner
grunnlaget for 6.750 inse-
mineringer, som har gitt  ca
520 kviger innkjørt til test-
stasjonen Moussours. 
6 avkomsgrupper, pluss
referansegruppen, tilsam-
men 280 stk kviger kalver
ved 2 års alder. Mora og
kalvens prestasjoner blir
registrert, og dette danner
grunnlag for moras indek-
ser på hver av morsegen-
skapene. Som tilslutt gir
henne en samlet morsin-
deks. 

Avkomsgruppenes indek-
ser blir summert og gir
oksen avlsverdier for fødsel,
 fertilitet, mors  fødselsevne,
melke  evne, avvennings indeks,
døtrenes   indeks.  Dette gir tilslutt
oksen en maternal samlet avls -
verdi.
Ut fra dette blir 2-3 okser plukket
ut. Dette er de beste på maternale
egenskaper hvert år.  Årets test-
vinner heter Day.

Turdeltakere og  medlemmer av
Norsk Limousin,  er imponert over
det franske avlsarbeidet på
Limousin.

Vi vil takke Pierre Roy fra avlsorga-
nisasjonen Sersia, for en interes-
sant og lærerik tur.

AVLSUTVALGET I NORSK LIMOUSIN
BJØRN AASEN

Turselskapet: Ute på frodige beiter med Limousin kuer og kalver.

Pierre Roy,
foredrag på
Moussours.
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Middag på teststasjonen Moussours. Hva vi spiste, limousin biff selvsagt.
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Det er nå avklart hvilke okser det kan bestilles semin
fra til våren. I tillegg til importen er det tilgjengelig
sæd fra de oksene som ble valgt ut til testing fra Staur
i vår. Og ikke minst fra de fem eliteoksene: Farmann av
Dovre, Fernando av Wandsvik , Fabian av Gorseth
EvenTyr av Dovre og Dentatus av Dovre.

Bestillingsfrist: 5. januar 2015.
Bestillingsskjema vil bli lagt ut på tyr.no

Day

FF okse. Day er den klare ener etter avsluttet testing
for moregenskaper på stasjonen Moussours.
Far: Alf
Farfar: Serein
Mor: Targette
Morfar: Ouf

Fødsel: 97 44 % sikkerhet
Day har ingen resultater fra Iboval som er den franske
storfekjøttkontrollen

Døtre er ferdig avkomsgransket for morsegenskaper
på teststasjon Moussours. Døtrene har gjennomsnitt-
sindeks på fødselsevne. Døtrene har middels tilvekst,
mye muskel, middels skjelett størrelse. Døtre har godt
eksteriør, med unntak for noe svak indeks på bakbein.
Day er veldig sterk på døtres melkeevne med strå-
lende 122 og avvenningsindeks med 120.  
Fertilitet er på gode 109.
Samlet morsindeks 114.

Dieunordic

FF okse. Tilvekstkanon med sterke kjøttproduksjons-
egenskaper. 
Far: Armoric
Morfar: Highlander 
Franske indekser i IBOVAL.
Fødsel 97 94% sikkerhet
Tilvekst 117
Muskel 124
Skjelett 105
Beintykkelse 104
Avvenningsindeks 127

Døtre er ferdig avkomsgransket for morsegenskaper
på teststasjon Moussours.
Døtrene har gjennomsnittsindeks på fødselsevne.
Døtrene har god tilvekst, mye muskel, bra skjelett stør-
relse. Døtre har godt eksteriør med unntak for dårlig
beinindeks fra Moussours, særlig frambein.
Melkeevne og avvenningsindeks er under gjennom-
snitt.
Fertilitet er på gode 115. 
Samlet morsindeks 104.

Damona
FF med godt dokumentert lettkalver genetikk.
Far: Neuf
Morfar: MicMac MN 
Franske indekser i IBOVAL.
Fødsel 112 90% sikkerhet
Tilvekst 98
Muskel 104
Skjelett 102
Beintykkelse 104
Avvenningsindeks 107

Bestill norsk og impo    
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Døtre er ferdig  avkomsgransket for morsegenskaper
på teststasjon Moussours.
Døtrene har gjennomsnittsindekser på fertilitet og
fødselsevne. Døtrene er små av vekst med liten
ramme og lite muskel.
De er veldig gode på melkeevne med indeks 114 og
avvenningsindeks 110. 
Samlet morsindeks 94.

Gunadark Pp

Heterozygot kolla ungokse fra år 2011.
Far: Remix
Morfar: Ozeus
Gunadark Pp har Ingen indekser fra Iboval ennå.
Hans døtre er heller ikke ferdig testet på Moussours.

Med genetikken denne oksen har, forventes det
meget gode egenskaper på  fødsel direkte, på mors-
egenskaper som melkeevne og fødselsevne. I tillegg
forventes det gode kjøttproduksjonsegenskaper.
Indekser Remix
Fødsel 107
Avvenningsindeks 109
Samlet morsegenskap 117 
Indekser Ozeus

Fødsel 103
Avvenningsindeks 109
Samlet morsegenskap 114

CN Rex PP.

Tysk  Homozygotisk kolla ungokse, født 2013. Har
ingen testede avkom.
Far: CN Roy Ps
Morfar: CN Moskito Pp (far til Mateo PP)

Genomisk resultat fra Tyskland på måleenheten RCF,
på sterke 118. CN Rex har ut fra denne genomiske tes-
ten sin styrke på følgende:
Muskel ++
Bekken ++
Vekst ++
Melk +++

Ludwig PP

Tysk homozygotisk kolla ungokse, født 2012. Har
ingen testede avkom.
Far: Leonardo Pp
Morfar: Rolf Poll (dansk) Denne oksen er beskrevet
med navnet Tronsø Poll Rolf i Norge før. Han er også
far til Dentatus av Dovre.
Genomisk resultat fra Tyskland på måleenheten RCF,
på sterke 110. Ludwig PP har ut fra denne genomiske

   rtert semin for våren
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testen sin styrke på følgende.
Lettkalver +
Lengde +
Finlemmet beinbygning +
Bekkenform ++
Ludwig PP er en ungokse. Informasjonen fra Nova
selek tilsier at han kan brukes på kviger.
Tyske Novaselek  anbefaler han brukt på døtre av
tyske Mateo PP, da dette er en fin genetisk kombina-
sjon, med Mateo PP sine sterke egenskaper på muskel,
tilvekst og melkeevne i døtre.

Østergaard Flamme

FF okse. Ny brukstyr i Danmark fra august 2014. 
Gode produktionsegenskaber for både vækst og slag-
teform er bekræftet gennem den hanlige afkomsun-
dersøgelse. Ligeledes besidder Flamme gode fødselse-
genskaber hvorfor han er velegnet til inseminering af
kvier.

Greensons Howlett

Britisk  homozygotisk kolla ungokse, født 2012. 
Far: Towthorpe Dodge
Morfar: Goldies Raver
Britiske Indekser.
Vekst +++
Muskel ++
Fødselsevne +
Kalving gjennomsnitt.
Melkeevne gjennomsnitt.

Posthaven P Zanzibar

Han er en homozygot kollet Canadisk ung okse.
Zanzibar bør kunne brukes på kviger, da han har en
fødselsvekt på 37 kg. Zanzibars indekser i Canada viser
gode tall for fødsel, 200 dagers vekt, og melk i døtre.
Avstamningen i Zanzibar er ubeslektet med alt vi har i
Norge. Far er Polled Exel.

AVLSUTVALGET, BJØRN AASEN

Kjøp og salg 
av livdyr
På hjemmesiden til Norsk Limousin kan medlem-
mene be om å få lagt inn info om de ønsker å
kjøpe eller selge limousindyr. Dette er en side som
er godt besøkt og har ledet til handel. 

I tillegg kan limousinavlere med egen hjemmeside
få lagt ut link til sin side på websiden til Norsk
Limousin. Denne undersiden er flittig besøkt.

For begge deler er det bare å sende e-post til
redaktøren: janoco@online.no så vil han sørge for
å få lagt ut «annonsen» på hjemmesiden. 



72091 Farman av Dovre
Ny FF elite okse som gir lette kalvinger, meget god til-
vekst, og svært høy slakteklasse. Far til Farman er den
Norske semin oksen Agvald av Dovre. Morfar er den
franske topp oksen Louxor. Farmann er ikke ferdig
avkoms gransket for moregenskaper enda, men med
en 200 dagers vekt på 346 kg, og  en avstamning på
morssiden for sterke moregenskaper, ligger alt til rette
for en topp okse som har alt.

72092 Fernando av Wandsvik
Ny FF elite okse. Fernando gir meget lett kalvinger og
bør være et sikkert valg til kviger.  Avkommene vokser
rundt gjennomsnittet, men gir avkom med høy slakte
klasse, og svært litte fett. Fernandos far er den Franske
lett kalver kjøtt klumpen Usted.

72093 Fabian av Gorseth 
Ny kollet elite okse. Fabian er en kollet lettkalver, som
trygt kan brukes på kviger. Tallene for tilvekst og slakt
er litt under gjennomsnittet. Fabians far er den franske
kollet oksen Viking, dette er en litte brukt okse i Norge,
og gjør Fabian til ubeslektet med det vi har av kollet
semin i Norge.

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++ 

72065 Dentatus av Dovre O

Dentatus har den danske oksen, Tronsø Poll Rolf, til far
og seminoksen, Pan av Gamkinn, til morfar. Dentatus
er den første kollete oksen i Norsk Limousin. Oksen er
ferdig gransket, og går rett inn som elite okse. Dentatus
sine avkom gir lave fødselsvekter og lette kalvinger
særlig brukt på kyr. Kalvene har litt lavere tilvekst,
men er enormt kjøttsatte. Slaktene etter Dentatus har
høy slakteprosent, en veldig god slakteklasse men litt
mere fett enn gjennomsnittet for Limousin. Dette er
ikke noe problem da fettet på limousinslakt ligger
mellom 2- og 2, og Dentatus sine avkom ligger
mellom  2 til 2+. Slakterienes fett trekk starter på 3-.
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Omtale av norske elite okser



72050 Intègre P av Hvam  
Dette er meget lang kollet okse, med riktig kjøttpro-
porsjoner i alle deler. Meget gode bein og klauver, og
totalt 86 i poeng på bein. Med 8,63 i ryggmuskel. 1838
gram i daglig tilvekst, og en helhet på 9. Dette er den
flotteste limousin oksen vi noen gang har hat i Norge.
Med den tyske kollet allrounder oksen Tigris til far, og
lettkalver Ido som morfar, har Integre en avstamning,
og et test resultat, som gjør han meget attraktiv.
Intègre anbefales ikke brukt på kviger.

72151 Ibiza P av Hovde
Ibiza er en kollet litt liten type, med meget god bredde
gjennom hele dyret. Far er den svenske kollet oksen
Dacke av Margretholm. Dacke har i Sverige gitt kal-
vinger rundt snitte, for limousin. Døtre med mye melk,
og sønner med høy slakteklasse. Ibiza er her kombinert
med den franske super oksen Urville, som gir døtre
med mye melk, og sønner med meget høy slakteklas-
se. Ibiza hadde Staurs desidert høyeste rygg muskel på
9,4. Med 1741 gram i daglig tilvekst, gode bein med en
poengsum på 86, er Ibiza en kollet allrounder.

72152 Isle Et av Øiestad
Isle ET er et FF embryo avkom, med meget sikre tall for
lette kalvinger. Isle kommer ut med veldig gode tall fra
staur. 1816 gram i daglig tilvekst, testens høyeste grov-
for opptak, sterke 85 i kåring for bein. Isles far er
Franske Achille, han blir i Frankrike anbefalt som kvig-
bedekker, med 114 på fødsel, kombinert med sterke
116 for slakteklasse.  Morfar er Pompier, dette er en
okse med spesielt gode tall for kalving og kjøtt.
Pompier har hatt meget god innvirkning på det fran-
ske avlsarbeidet, og ligger bak flere kjente okser, blant
annet Louxor, Charmaur, Suc au may, og Farman av
Dovre. Her ligger alt til rette for lette kalvinger, og gode
kjøtt egenskaper.

72153 Indigo av Viersdalen
Indigo er en FF okse proppet full av gode moregen -
skaper, kombinert med meget gode test resultater, og
sterke tall for kalving.  Indigo kommer ut med testens
høyeste kåring på kropp med sterke 91, og 84 i poeng
på bein. Både far Tastevin, og morfar Ulys er meget
interessante okser, som kombinerer lette kalvinger
med meget sterke moregenskaper. Når Indigo i tillegg
til sterke moregenskaper, gjør det veldig bra på kåring
for muskel og bein, er dette en perfekt allround okse. 

AVLSUTVALGET,  KRISTIAN HOVDE28

UNGOKSER
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Avlsutvalget har satt opp hvilke seminokser som vil bli
prioritert ved uttak av kandidater til Staur for sesong-
en 2016/2017:

1.prioritet
Farman av Dovre. Lett kalver FF
Fernado av Wandsvik. Lett kalver FF
Day. Moregenskaper FF
Gundark Po. Lett kalver, moregenskaper Kollet

2. prioritert
Fabian av Gorseth kollet
Ludwig PP. Homozygot kollet, ungokse
CN Rex PP. Homozygot kollet. ungokse  
Greensons Howlett, homozygot kollet ungokse
Canadiske Posthaven Zanzibar.  Homozygot kollet, ung
okse
Damona . FF
Dieunordic. FF
Østergård Flamme FF

Prioriterte limousin seminokser til Staur 

Landbruks- og matdepartementet har bedt
Landbruksdirektoratet om å nedsette og lede en
arbeidsgruppe som skal vurdere problemstillinger
knyttet til leiejord og driveplikt. 
– Det er en stor utfordring at vi i dag har så mye leie-
jord i norsk jordbruk, sier landbruks- og matminister
Sylvi Listhaug. – I enkelte bygder er langt over halvpar-
ten av jorda som drives leiejord. Mange bønder må
derfor gjøre store investeringer i bygninger og maski-
ner uten å eie jordarealet de er avhengig av. Det vil
være langt mer betryggende for den enkelte bonde å
kunne eie mer av jorda de driver, sier Listhaug. 
– Vi har sent på høring et forslag om å fjerne konse-
sjonsloven. Dette kan gjøre det lettere å få kjøpt til-
leggsjord, sier Sylvi Listhaug. – I tillegg skal denne
gruppa spesielt se på effekten av den utstrakte bruken
av leiejord. Gruppa er bedt om å vurdere i hvilken
utstrekning dagens høye andel leiejord er begren-
sende for målsettingen om økt matproduksjon.
Gruppa er videre bedt om å foreslå tiltak som kan sti-
mulere til mindre leiejord og økt omsetning av tillegg-
sjord, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Større samsvar 
mellom eier og bruker 
Arbeidsgruppas mandat er å vurdere effekten av bruk
av leiejord og om det bør være større samsvar mellom

eier og bruker, og å utrede praktiseringen og effekten
av driveplikten. I tillegg skal arbeidsgruppa vurdere
effekten leiejord og driveplikten har for jordvernet,
herunder om det bør innføres en egen vernehjemmel
i jordloven.

Arbeidsgruppa 
Arbeidsgruppas leder er fagdirektør i
Landbruksdirektoratet Ola Rygh. For øvrig består grup-
pa av følgende medlemmer:
Aud Ingrid Krefting, seksjonssjef i Seksjon arealbruk-
sutvikling, Landbruksdirektoratet. 
Olaf Holm, gårdbruker, Kvelde 
Olav Sandlund, landbruksdirektør, Fylkesmannen i
Vestfold 
Trine Gevingås, juridisk rådgiver, Fylkesmannen i Sør
Trøndelag 
Arne Rørå, administrerende direktør, NORSKOG 
Erlend Stabell Daling, advokat, Norges bondelag 
Arbeidsgruppa starter arbeidet medio oktober.
Arbeidet med hovedmandatet skal ferdigstilles 1. juli
2015, mens arbeidet med tilleggsoppdraget skal være
ferdig 1. april 2015. 

Leiejord og driveplikt
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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

DRESS
Hel dress 
kr 650,-

Bare jakke 
kr 450,-

Bare bukse 
kr 350,-

Pin m/logo
kr 50,-

Nøkkelring m/logo
kr 60,-

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

Topplue m/
brodert logo
Pris:
kr. 150,-

Caps, sort m/logo

Pris: kr. 75,-

T-skjorte, sort, m/logo

Pris: kr. 100,-

Vind jakke, sort, 

m/logo. 

Pris: kr. 500,-

Kjeledress, sort, m/logo

på bryst/rygg 

Pris: kr. 250,-

ALLE PRISER ER EKS. MVA og PORTO
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

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

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

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

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

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

Det som er skreddersydd eller skredderbygd, passer alltid helt perfekt. 
Et bygg fra oss har kort byggetid, noe som betyr lavere byggekostnader og raskere produksjonsstart.

Vi bygger alle typer bygg til landbruk og industri.

Ta kontakt med en av våre «skreddere».

PS! Vi har sentral godkjenning og hjelper til med søknadsprosessene overfor lokale myndigheter.

www.fjossystemer.no

dialecta.no

Det som er skreddersydd eller skredderbygd, passer alltid helt perfekt. 
Et bygg fra oss har kort byggetid, noe som betyr lavere byggekostnader og raskere produksjonsstart.

Vi bygger alle typer bygg til landbruk og industri.

Skredderbygd av 
Fjøssystemer Bygg

dialecta.no



Returadresse:
TYR
Postboks 4211 Bedriftssenteret
2307 HAMAR B ØKONOMI

ÉCONOMIQUE


