
LimousinNyttLimousin
Norsk Limousin nr. 3 - 2012

Vellykket
Limmo

2012
SIDE 28

Nåkka
ainna

SIDE 25

Se oksene
på  Staur

SIDE 15

Søtstuen med nysatsning: 

Avlsbesetning
Det startet med at Jan Henning Guttersrud kjøpte
det lille nedlagte gårdsbruket Enga høyt oppe i
åsen i Gjødningsætra i Hurdalen. Han gikk i gang
med å rydde skog og stein. I 2000 traff han sam-
bygdingen Gunhild Sæteråsen. Hun ville drive
med kyr. Etterhvert falt valget på krysninger av

limousin. De to har møysommelig krysset opp
besetningen; fra å starte med et bruk hvor det
ikke fantes en høygaffel en gang, til at de i år kan
skilte med at de får elleve FF-kalver fra nitten
 kalvinger. 

Side 8

Vi legger sterk vekt på å prege
limousinene våre.  Tillitsfulle dyr

er en del av kravene vi stiller i
avlen, bedyrer Gunhild

Sæteråsen, og går midt
i den flokken som
ligger rolig og

hjorter.



Leder:Leder:

LIMMO 12 er vel overstått. Mye planleg-
ging og arbeid førte til en vellykka auk-
sjon og fest hos Fatland Jæren på
Hommersåk. Etter en kjempe start med
LIMMO 11, var det kjekt at LIMMO 12 ble
gjennomført med glans! Vi hadde en
kjempeutfordring når det gjaldt inntrans-
porten; 75 % av dyra kom fra avlere nord
for Tynset, slik at de måtte ha 2 overnat-
tinger underveis til auksjonen! Takk til
alle som virkelig stod på for å få dette til!

Alle dyra ble solgt, sjøl så forelska jeg
meg i en liten, fortrolig okse fra
Nørstegaard, men det var bare det at jeg
skulle ikke ha ny okse i denne omgang.
Det å se så mange rolige, fine dyr på så
nært hold som det vi fikk til i livdyrfjøset
til Fatland, viser bare det at Limousinen
blir bedre og bedre når det gjelder lynne.
Det er noe vi hører om igjen og om igjen,
virkelig god pr for rasen vår!

Testomgangen på Staur blir virkelig
spennende denne gangen. Aldri før har vi
hatt så mange, gode ungokser å velge i;
bare synd med de gode oksene som ikke
får være med! Mye spennende genetikk
både fra embryoimport, seminimport og
norske eliteokser gjør at vi har lov å håpe
på gode resultater i testomgangen. Staur
har blitt oppgradert de siste årene, mye
etter press fra Norsk Limousin som hele
tiden har hatt flinke folk som ikke gir seg
så lett når det er ting de mener ikke fun-
gerer. Derfor blir årets testomgang en vir-
kelig test på om Staur fungerer bedre
enn tidligere år!

Etter litt stagnasjon for de fleste rasene
siste året, har sædsalget økt igjen den
siste tiden. Og i og med at seminandelen
for Limousin stadig er stigende, går vi
spennende tider i møte. Nye okser er til-
gjengelige etterhvert, både oksene fra
den siste testomgangen og nye impor-
tokser. Bruk av norsk sæd på stambokfør-
te dyr er fortsatt lav. Er det importoksene

som er så mye bedre, eller er det mer
spennende med kjente, utenlandske
navn på stamtavla? Norsk Limousin vil
prøve å få til en undersøkelse blant avler-
ne når det gjelder denne saken!

Årets prosjekt, som vi har fått tildelt pro-
sjektmidler til fra TYR, er vekter/vektregis-
trering. Prosjektet går ut på å støtte inn-
kjøp av vekter til bruk ved registrering av
vekt ved avvenning og 365 dager, - noe
som vi i Norsk Limousin mener er viktig
for å øke sikkerheten i den norske avlen.
Vi er veldig fornøyd med oppslutningen
om prosjektet fra våre medlemmer. Vi
håper at alle som har kjøpt eller bestilt
vekt tar denne i bruk allerede nå i høst. 

Vi er ikke enige i måten styret i TYR har
behandlet vår søknad om overføring av
andre prosjektmidler til dette prosjektet.
Skal vi oppnå noe, må vi satse fra første
stavtak, ikke vente til vi er kommet i mål,
- da tar det lenger tid før vi er i mål. Det
må ikke bli slik at det er like omstendelig
når det gjelder prosjektmidler i TYR som
det er når det gjelder søknad om støtte
fra Innovasjon Norge!!!!!! 

Men vi i Norsk Limousin sender en utfor-
dring til våre medlemmer: Ta i bruk vekt
eller målebånd, registrer flest mulig
avvenningsvekter nå i høst, så blir vi det
raselaget som øker mest når det gjelder
registreringer, og får utbetalt 17500 eks-
tra fra TYR!

LIMMO 13 står på sakslista til neste sty-
remøte, det nytter ikke å hvile på laur-
bærene!
Ønsker dere alle en fin høst, vi kan jo
bare håpe at det kommer noen dager
uten regn i nærmeste framtid!

Johannes Nybø 
Leder 

www.norsk-limousin.com
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Ny suksess

Leder:
Johannes Nybø, Randaberg
Mob.: 91857763
nyland@lyse.net

Nestleder:
Eilif Due, Levanger
Mob: 90585204
eilifd@online.no

Styremedlem/kasserer:
Hans Olav Holann, Tynset
Mob: 41925088
hansohol@hotmail.com

Styremedlem (Limousineffekter):
Lars Henden 
6687 Valsøyfjord.
Mob. 90 13 09 76 
larsh@c2i.net

Styremedlem:
Tore Nilsen, Uvdal
Mob: 48 26 44 50
tore@limousinunik.no

Varamedlem:
Lars Thomas Sletten Kapelrud, Sømna
Mob: 48269323
ltsk@online.no

Avlsutvalget:
Kristian Hovde, leder
2380 Brumunddal
Mob.: 91839457
krihovde@bbnett.no

Bjørn Aasen, Tynset
Mob: 41933129
bjorn.aasen@vekstra.no

Svein Magne Skadsem, Sandnes
Mob: 91135558
svenmagne@live.no

Gustav Steinvik, Skatval
Mob: 92688499
gusstein@online.no

LimousinNytt:
Jan Otto Veiseth
Redaktør Limousin-Nytt
Redaktør Hjemmeside
Tlf:91748594
janoco@online.no 

Annonseansvarlig: 
Magne Knapstad
Mob: 91587075
magkna@hfk.no 
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Annonser
LimousinNytt

Medlemsblad
Utgiver: Norsk Limousin

Ansvarlig redaktør:
Jan Otto Veiseth
janoco@online.no

Opplag: 500
Utgivelser: 4 nr pr år

Annonseansvarlig:
Magne Knapstad
magkna@hfk.no

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

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

Med en frisk og sportslig innstilling
har Magne Knapstad, Voss, sagt seg
villig til å stille sin embryokalv til
disposisjon for å følges på veien til
Staur og hvordan kalven utvikler
seg. Som alle sammen er klar over,
kan mye skje med en potensiell
avlsokse fra kalv til voksent pro-

duktivt dyr. Ikke alt trenger å gå på
skinner.
Magne har sagt seg villig til at
LimousinNytt følger kalven fra nå,
gjennom oppholdet på Staur og
fram til produktiv alder. Det er en
del krav til kandidater til Staur.
Magne har fram til nå «fulgt boka».

Embryokalven Heidar av Veiseteigen er avkom etter Saline og Safara.  Når
bladet går i trykken, er kalven  åtte uker. Den veier 130 kg. 

Kandidat til Staur

Storfe 2013 arrangeres som et
samarbeid mellom Geno, TYR,
TINE Rådgiving, Felleskjøpet Agri
og Nortura. Storfe 2013 går av
stabelen fredag 1. februar og lør-
dag 2. februar 2013, og består av
fire elementer:

1. FAGKONGRESS
2. FAGUTSTILLING
3. LIVDYRAUKSJON
4. BONDENS MARKED

For mer opplysninger og
 påmeldinger: 
www.norsk-limousin.com

STORFE 2013
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Glatte dyrearealer?

Norvald    Tlf. 911 75 493   |   Per    Tlf. 913 96 393   |   sklisikring@gmail.com

Vi påtar oss sklisikring av alle typer dyreareal 
til konkurransedyktige priser, nå med nye 
og bedre skiver for bedre friksjon.
Ta kontakt for pris og referanser.

Et alternativ for og med gårdbrukere

Situasjonen i den norske storfekjøtt-
produksjonen er utfordrende med et
økende underskudd. Det til tross for
at norsk storfekjøtt er en meget
ettertraktet vare som de private slak-
teriene strekker seg (lengre enn)
langt for å få tak i. For noen produ-
senter kan situasjonen med for lav
lønnsomhet tappe en for gleden og
utfordringen ved å være kjøttprodu-
sent. Andre kan velge å se på situa-
sjonen som en gylden mulighet til å
satse. Et marked på rundt 15000 tonn
bare venter på å bli dekket. Våre slak-
terier og norske forbrukere står klare
og vi ønsker oss all norsk produksjon
som kan oppdrives.   

Medlemsslakteriene i KLF lever av å
slakte norske dyr; det er bare en av
årsakene til at KLF ønsker mest mulig
norsk kjøttråvare. Så vi ser gjerne at
flere som tør tenke litt som “Kjoser’n”
i Norwegian  når det gjelder å satses i
et tøft markedet. Rett skal være rett,
vi har heldigvis flere bønder som
allerede gjør det i dag innenfor
ammekusektoren: proffe bønder
med fokus på produksjon og kvalitet,
og som tør investere både mye tid og
penger.

Jordbruksoppgjøret

I forbindelse med årets jordbruk-
soppgjør konkretiserte KLF sine tan-
ker rundt den økonomiske utvikling-
en i ammeku-produksjonen:

“Når det gjelder storfekjøttproduksjon
(ammeku) er KLF positive til utvikling
av nye tilskudds ordninger som kan
bidra til å øke produksjonen. Særlig er
utfordringen å få etablert produksjon
som kan erstatte den som forsvinner
som konsekvens av redusert melkepro-
duksjon.
Vi viser i den forbindelse til TYR sitt ini-
tiativ for å forbedre vilkårene for storfe-
kjøttprodusentene og anbefaler at
avtalepartene utvikler en opptrap-
pingsplan for inntektsøkning over tid
for denne produsentgruppen.
Avtalepartene bør i år strekke seg
meget langt for å sikre et løft for
ammeku-produksjonen.”

I samme uttalelse er det riktig at KLF
ønsker at proff-bonden prioriteres
fremfor deltidsbonden. ”For KLF er det
viktig med en positiv inntektsutvikling i
landbruket som sikrer at de dyktige
heltids eller den profesjonelle bonden

velger å bli værende i næringen.”
Det betyr ikke at vi ikke ønsker del-
tidsbonden, men at de knappe mid-
lene som skal fordeles i næringen,
først og fremst må gå til å sikre de
som henter store deler av sitt leve-
brød fra bondeyrket. 
I Limousin 2-utgaven har Norturas
talsperson gjort det til et poeng at
KLF ikke ser det som gunstig at vi får
for stor prisforskjell i forhold til nabo-
land.

Forbedre 
bondens økonomi
Jeg for min del ser ikke noe negativt i
at KLF har et sterkt ønske om at nor-
ske forbrukere også i framtiden skal
velge å kjøpe norsk biff i Norge frem-
for å finne andre løsninger. Så ønsker
vi heller - sammen med TYR og andre
- å finne løsninger som gjør at vi kan
forbedre bondens økonomi. 

At Nortura med sitt importselskap i
løpet av kort tid, er blitt den desidert
største importøren av storfekjøtt til
Norge, at denne importen tydeligvis
er et satsingsområde og at satsingen
innbefatter å bruke millioner for å bli
hovedeier i det namibiske slakteriet
Witvlei Meat, er spennende. Norturas
talspersoner bør kanskje fokusere
mer på at de som markedsregulator
må bære en del av ansvaret for at
ståa er som den er, fremfor å forsøke
“å ta en Jon Arne Riise” å fremheve
egen fortreffelighet. At de private
slakteriene betaler bedre enn
Nortura, kan knapt sees på som noen
stor synd.

Ammekuprodusentene
fortjener inntektsløft
Av Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør, Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund

Gjeste-kommentaren:
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Rimelig og god fanghekk
Høyde: 92 cm - 110 cm
Tilpasses dyrenes størrelse
Juster/avtagbart halsrør 
2 til 6 huller pr. seksjon
Ivaretar arbeids- og dyrevelferd
Tåler høye belastninger
Redusert støy med plast vippelås

Femten år og tretten kalvinger!
Go’kua Nina til Lars Olimb på
Jevnakers breibygder må påstås å
ha gjort rett for seg. Fra den godlyn-
te kua er det blitt solgt flere avlsok-
ser – og satt på flere kviger. Det er
ikke gitt alle å få så mye ut av i ku.
Den dagen LimousinNytt besøkte
Østre Olimb Limousin var dyrlegen i
full gang med drektighetsundersø-
kelse av ei hel rekke med limousin-
kyr.

Da det var Ninas tur til å bli under-
søkt, viste det seg at hun var tom –
og det etter å ha kost seg med gård-
soksen ute på beite den siste tiden.
Alt må ta slutt en gang – i alle fall
den fruktbare delen av livet. Og i en
økonomisk forsvarlig drift av en
besetning, er det ikke rom for å nyte
noe otium. Det ble tur til slakteriet

allerede dagen etter – ikke uten å
bidra til noen ekstra penger på kon-
toen til Lars før hun ble strøket av

loggene. Olimb regnet med å få
levert kua på Norturas spesielle
betingelser for kuslakting. 

Nina av Olimb ble femten år og fikk tretten kalver. Her på en siste rundtur på
halmen.

Favoritten Favoritten er ny og vil bli en gjenganger  
der ulike avlere vil fortelle litt om 
sin favorittlimousin. 
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Mange melkebruk legges ned
for tiden – og i fortid. De selger
melkekvoten, sender dyra til
slakteriet eller selger noen; de
står tilbake på tunet med en
positiv bankkonto, tårer i
øynene og er rådville på hva
de skal finne på.

Dette kan kanskje kalles en dramatise-
ring – men ikke langt fra en realitet. Det
er bekreftet av flere landbruksmyndig-
heter jeg har drøftet saken med; og
deres dilemma er at de kommer for
sent inn i bildet. Beslutningen om ned-
leggelse er allerede tatt. 

Den instansen som burde ha best
føling med melkebønder er Tine – også
de som slutter og de som går med slike
tanker. Så jeg rettet spørsmål til Tine:
Drøfter dere med denne gruppen om å
satse videre for eksempel på kjøttfe?
Og knytter til dere en samarbeidspart-
ner som kan ta dette videre? 

Tine Veivalg
-Ja, vi har en tjeneste som vi kaller Tine
Veivalg, og her vil slike saker naturlig
komme opp. Vi tilbyr også ulike økono-
miske tjenester blant annet gjennom
Tine ØRT. Der kan vi simulere framtidig
inntekt med ulike driftsopplegg. Så
kort svart så har vi tjenester som følger
opp produsenter som slutter, og vi skal
då hjelpe aktuelle produsenter med
videre kontakt utenfor Tine, opplyser
Mette Ulvestad i Tine Øst, Tine rådgi-
ving og medlem. 

-TINE har utdannet rådgivere som kan
være diskusjonspartner i samtaler som
setter i gang en prosess fram mot et
valg. Poenget med prosessen er at
gardbrukeren og familien skal bli mer
bevisst på egne mål og ambisjoner, går-
dens og menneskenes resurser - og
lete etter muligheter og alternativer
framover.

-I tillegg tilbyr vi en svært godt
gjennomarbeidet driftsplan som vi har
fått gode tilbakemeldinger på fra
Innovasjon Norge, framholder
Ulvestad. 

Gjennomtenkt
-Systemet for å fange opp disse er gan-
ske gode. Vi har nøkkelrådgivere knyt-
tet til hvert enkelt bruk som har som
jobb å avdekke behov hos bonden.
Nøkkelrådgiver diskuterer mål og pla-
ner med hver enkelt bonde en til flere
ganger pr år, og for de som skal slutte,
prøver vi å komme inn med diskusjon
rundt framtidig drift så raskt som
mulig. Ofte kjem dessverre slike tanker
til rådgiver litt vel seint, men vi har hel-
digvis nå flere eksempler på at blant
annet ØRT har blitt brukt 2-3 år før
planlagt avvikling av mjølkeproduksjo-
nen, opplyser Ulvestad. 

-Min er faring er at det var mer vanlig
med spontane kvotesalg tidligere, og
at produsentene nå i større grad har en
bra prosess rundt vurderingen av å
legge ned melkeproduksjonen. Mange
av de som bestemmer seg for kvote-
salg eller kvoteutleie, har tatt beslut-
ningen ut fra livssituasjon, manglende
muligheter og interesse i forhold til
neste generasjon. Prosessen har gått
over 2 – 3 år der det i større eller min-
dre grad har vært utredet mulighetene
for en moderat utbygging og moderni-
sering av driftsbygningen, sier
Kristoffer Skjøstad, erfaren veivalgsråd-
giver i Tine Øst. 

-Høge kostnader til bygg og teknikk
gjør at mange ser at det ikke går å
bygge om det gamle båsfjøset til et løs-
driftsfjøs med melkestall eller robot.
Melkeprodusenten fortsetter derfor i
det gamle båsfjøset, og holder på så
lenge det finnes motivasjon. Problemet
er at det gamle båsfjøset har liten alter-
nativ verdi den dagen melkeproduk-
sjonen opphører. Det egner seg dårlig
til kjøttfe slik det står, og kjøttproduk-
sjonen forsvarer som regel kapitalkost-

nadene med ombyggingen til gode
løsninger enda dårligere enn det mel-
keproduksjonen gjør, selv om det kan
gjøres litt enklere, og krever mindre
teknisk utstyr.
-Jeg vil derfor påstå at melkeprodusen-
tene, uavhengig av bruksstørrelse, har
tenkt seg godt om og egentlig ønsker
ombygging av de gamle båsfjøsene til
løsdriftsfjøs. Det vil gi større valgmulig-
heter til å kunne fortsette som melke-
produsenter, eller eventuell overgang
til kjøttfe den dagen det er riktig å
avvikle mjølkeproduksjonen, avslutter
Kristoffer Skjøstad til LimousinNytt.

For sent 
Medlemsansvarlig Per Morten
Dalsaunet, Stjørdal, opplyser at han har
anvendt i praksis de verktøyene som
Tine har etablert. Han har i de siste 4-5
år forsøkt å bistå bønder med råd og
dåd – også de som opplyser at de plan-
legger å gi seg.  Utfordringen er fortsatt
at vi i en del tilfeller kommer for sent
inn i bildet. Det beste er at vi kommer
tidligst mulig inn i prosesser overfor
melkebønder som vurderer å avvikle
melkeproduksjonen. Gjennom TINE
Veivalg får vi vurdert aktuelle alternati-
ver, som kan følges opp av ØRT-bereg-
ninger som kan vise de økonomiske
utslagene av ulike valg. En del bønder
vurderer sin framtid på kammerset, og
tar en bestemmelse. Og dersom de
kommer fram til at de vil avvikle melke-
produksjonen, skjer det ofte raskt fordi
de har skaffet seg en jobb utenfor går-
den., sier Dalsaunet. 

-Og min erfaring er at de som velger å
fortsette med dyrehold, har kontaktet
slakteriforbindelser på egen hånd for å
komme fram til hvilket kjøttfeslag de
skal satse på. Og i de fleste tilfeller vel-
ger de å videreføre med basis i den
besetningen de har for å krysse seg
opp på kjøttfe, sier Dalsaunet til
LimousinNytt.

Incentiv nødvendig
Limousin Unik Norge (LUN) innførte i

Mulig å få råd og dåd for
melkebønder som slutter
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2004/2005 et opplegg med prisstimu-
lanse for 50 % limousin krysningsdyr.
Den ordningen var myntet på de avler-
ne som hadde rom for slaktedyr i tillegg
til melkebesetningen, og de som gikk
med tanker om å slutte med melk. De
sistnevnte kunne beholde mordyra og
krysse seg opp på limousin. Det førte til
at de fikk gode slakteoppgjør, merpris

fra LUN – og først og fremst ble det en
stimulans til å holde driften på gården i
gang. Så kunne de bruke en del av mel-
kekvotesalget til å kjøpe inn livdyr. Det
var en god del avlere som benyttet den
ordningen. Dessverre har denne ord-
ningen blitt ført det videre de siste
årene. 

Av Jan Otto Veiseth

Slutte med melkeproduksjon: Å krysse seg opp på kjøttfe på melkekyrne, holder driften i

gang på gården.

Mette Ulvestad i Tine Øst, Tine
rådgiving og medlem. 

Det lønner seg 
å ta vare på miljøet.

Det er sunt bondevett

REIME GJØDSELVOGNER
Reime Agri gjødselvogner er utviklet i tett samarbeid med noen

av Norges dyktigste bønder. Derfor har vi lagt vekt på kvalitet
som holder og er lett å vedlikeholde. Vi leverer gjødselvogner og

vakuumvogner i størrelsen 4000 – 14000 liter.

A-K maskiner er forhandler for Reime gjødselvogner.

Jernbanevegen 21 , 4365 Nærbø, 51 79 19 00, www.reimeagri.no

Gardbruker, Per Fotland.

 

 

 

 

vetteevettndnt bor suet eD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ogner er utviklet i tett samarbeid med noenAgri gjødselvReime 
v Norges dyktigste bønderaav Norges dyktigste bønder

edliksom holder og er lett å v
vakuumv

A-K maskiner er f

er Fotland. P Per Fotland.,erer,ukGardbr

 

 

OGNERVREIME GJØDSELREIME GJØDSELV
ogner er utviklet i tett samarbeid med noen

ekt på kvalitetor har vi lagt vor har vi lagt vekt på kvalitet Derf.. Derfv Norges dyktigste bønderv Norges dyktigste bønder.
ogner oger gjødselvervVi le.eholdeedlikedlikeholde

elsen 4000 – 14000 literrogner i størvakuumv

ogneror Reime gjødselvorhandler fA-K maskiner er f

 

 

OGNER
ogner er utviklet i tett samarbeid med noen

ekt på kvalitet
ogner og

.elsen 4000 – 14000 literelsen 4000 – 14000 liter.

.ognerogner.

 4365 Nærbø,egen 21 ,egen 21 , 4365 Nærbø,vernbaneJ

 

 

eimeagri.no.r www 51 79 19 00, 51 79 19 00, www 4365 Nærbø, 4365 Nærbø, 51 79 19 00,

 

 

eimeagri.no



8

Av Jan Otto Veiseth
Det startet med at Jan Henning
Guttersrud kjøpte det lille nedlagte
gårdsbruket Enga høyt oppe i åsen i
Gjødningsætra i Hurdalen. Han gikk i
gang med å rydde skog og stein. I 2000
traff han sambygdingen Gunhild
Sæteråsen. Hun ville drive med kyr.
Etterhvert falt valget på krysninger av
limousin. De to har møysommelig krys-

set opp besetningen; fra å starte med et
bruk hvor det ikke fantes en høygaffel
en gang, til at de i år kan skilte med at
de får elleve FF-kalver fra nitten kal-
vinger.
For å kunne imøtekomme Gunhilds
ønske om å få kyr på gården, måtte de
gå i gang med å rydde gjengrodde bei-
ter, sette opp inngjerding og innrede
det gamle fjøset med blant annet nytt

golv. Og i 2001 kjøpte de inn en NRF-ku,
en krysningsku NRF/Angus og en
Hereford slakteokse.
I 2006 kjøpte paret jorda på nabogår-
den Søtstuen, og senere kjøpte de
husene hvor familien bor nå sammen
med barna Malin (11), Nikoline (10),
Sandra (5) og Sverre (3 1/2). Der måtte
de også gå i gang med å rydde beitene.
Driftsbygningen er stor nok til å huse

Søtstuen med nysatsning:

Avlsbesetning
Søtstuen ligger idyllisk til i åsen over Hurdalen – men er ikke et lettdrevet bruk.

Det er merkbar ro og harmoni i flokken til Gunhild Sæteråsen og
Jan Henning Guttersrud.

To måneders kraftplugg etter Usted. Den er 75 % limousin og
skal slaktes som Kalv Unik.
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kalvene på vinteren. De har satt opp to
haller for mordyrene. På den tomta har
paret ønske om å sette opp en drifts-
bygning når økonomien tillater det.
Tomta er klargjort.

Hørte om LUN
Det heter seg at den som leter, den
finner. Parets genuine interesse for å
skape noe på sitt eget bruk, førte til at
de fikk høre om Limousin Unik Norge
og deres ordning med Kalv Unik. Da var
ikke veien lang til at de første limousin
krysningskyrne ankom Enga. Og fra
mai 2007 kunne de starte med å levere
slakt under LUNs Kalv Unik.
De to gårdene til sammen gir ikke

grunnlag for å høste tilstrekkelig med
grovfôr. Vel 30 av de 90 målene kan
høstes. Om lag 225 da leies til fôrpro-
duksjon. De er fordelt på 20 jorder –
blant annet Jan Hennings heimgård.
Den ligger åtte km borte. Så – som de
selv sier – det er ikke en supereffektiv
driftsform. 
Skogen som tilhørte Søtstuen, ble

solgt unna for mange år siden. Men
gården beholdt beiteretten sammen
med rett til ved og tømmer til eget
bruk. Og denne utmarksbeiten benyt-
tes som sommerbeite. I tillegg har de
nesten seksti mål med opparbeidet
innmarksbeite.
På vår rundtur i de brattlendte bei-

tene, ser vi at kvistene fra den siste ryd-
dingen ligger sirlig stablet i små hau-
ger. Jan Henning seier at de skulle vært
brent. Men måten de er samlet sam-
men på, avslører ikke noe umiddelbart
behov. Hverken dyr eller mennesker
snubler i kvister…
En del av innmarksbeitene går inn i et
område for utvalgt kulturlandskap. Det
medfører en del restriksjoner; blant
annet at de ikke har lov til å gjødsle.
Kort tid etter at de startet opparbei-
delsene av de to brukene, ble det slutt
på tilskuddet til brattlendte bruk på

Romerike. - Myndighetene legger vel til
grunn at Romerike består bare av flatt
jordbruksland og ikke av annen topo-
grafi. Men det stemmer ikke for vår del.
Bruket har 375 m.o.h som laveste og
600 m.o.h som høyeste punkt – og de
høydemetrene fordeler seg ikke akku-
rat over en lang strekning; så det er
svært brattlendt, sier Jan Henning. 

Kvalitet framfor kvantitet
De begrensede ressursene innebærer
at Gunnhild og Jan Henning har måttet
foreta noen valg. – Vi kan ikke øke
besetningen, men vi kan øke kvaliteten
på besetningen. Derfor har vi bestemt
oss for å satse på avlsbesetning. Det er
spesielt Gunhild som er interessert i
avl, og hun er flink til å vurdere dyr og
gener, sier Jan Henning med stolthet i
stemmen. Hun er i ferd med å utdanne
seg som hovslager, så beinstilling og
klauver står sentralt når hun skal velge
genmateriale.
Gunhild bedyrer at Jan Henning deltar
aktivt i utvikling og stell av besetning-
en - selv om har arbeid utenom bruket.
Men hun tar seg av oppgaven med å
studere indeksen på de mordyrene
som de har. Ut fra dét velger hun semin
fra okser som kompletterer besetning-
en med ønskede egenskaper. De har
investert i en egen seddunk med et rikt
utvalg å velge mellom. Selv har de tatt
inn semin fra oksen Bolide, som
Avlsutvalget har uttalt interesse for å
satse på for neste års uttak til Staur.
Gunhild og Jan Henning er i startgro-
pa for en ny epoke i sin satsning på
limousin ved at de satser så mye på avl.
– Vi ser for at vi framover også vil satse
en del på avl av kollet limousin. Dette
for å utnytte krysningsdyra best mulig.
Vi har ikke kommet så langt i framkrys-
ninger, men i fjor oppnådde vi å få
stambokført en kollet kvige. Vi håper å
ende opp med noen stambokførbare
O-dyr som er kollet. Disse vil etter min

mening få en høyere verdi enn de med
horn, kommer det resolutt fra Gunhild.

Oppofrende og nøktern
Det må være tillatt å påpeke at Gunhild
og Jan Helge har bygd opp driften av
gården på en både oppofrende og
nøktern måte. De eneste som sprader
der i gården, er noen høner på tunet -
blant annet av fransk rase. Det er parets
jenter som steller disse. Mye det
samme gjelder for de åtte hestene som
i skrivende stund deler utmarksbeite
med limousinkyrne. 
Og at de liker å holde på med dyr og
bruker mye tid på dem, merket jeg
godt når vi på vår rundtur nærmet oss
kyrne og kalvene på innmarksbeitet.
De «orket» ikke en gang å reise seg å
hilse på en fremmed fotograf. De ble
stort sett liggende og gjorde fotosean-
sen svært enkel. De yngste bestemte
seg etter hvert for å reise seg og vandre
litt i rundt – bortsett fra tassen som
hadde «prøveridd». Han var helt
utslitt…

Tilfeldigheter
Den som har stelt med dyr vet at natu-
ren kan være litt underfundig, og ikke
lett styrlig. I 2005 kjøpte paret kua
Rosita Runé av Ring sammen med ff
avlsokse. Men Rosita fikk bare oksekal-
ver. Riktig nok ble de solgt som avlsok-
ser, men Gunhild kunne tenke seg å
føre morlinja videre. Så i år ble det
brukt semin av Ozeus. Da kom endelig
kviga Ozita. Rosita er nå drektig med
semin fra Ionesco. Det bærer bud om ei
lys framtid for den linja. Det handler
om ikke å gi seg.
Selv om Gunhild og Jan Henning

benytter mye semin, sørger de for å
holde gårdsoksen i aktivitet. Den har
ikke helt ukjente gener: Egon av Schjøll
som har Remix som far og Malibu som
morfar.
Lykke til videre!

Flott kvige Ozita etter Ozeus og Rosita Runé av Ring. Hefalump av Søtstuen etter Bolide.
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Den gjennomsnittlige engrosprisen for storfe
helt slakt ble økt med kr 1,50 i andre halvår
2012 i forhold til 1. halvår. I forhold til 2. halvår
2011 er engrosprisen økt med kroner 2,30.
Det er økning på 4,7 %, som er godt over kon-
sumprisindeksen på 1 %. Dette opplyser
direktør Hans Thorn Wittussen, Totalmarked
kjøtt og egg i Nortura til LimousinNytt.

Totalmarked kjøtt og egg er den avdelingen i Nortura
som har ansvaret  for markedsreguleringen for de to
vareslagene. En sentral oppgave er å ta ut priser i mar-
kedet (engrosprisen) og føre det tilbake til produsent
(avregningspris). Disse prisene er veiledende for alle
slakteriene, og danner grunnlaget for inntektene i
kjøttproduksjonen. De sentrale rammene de har å for-
holde seg til, er jordbruksavtalen og tollbestem-
melsene for når det må åpnes for suppleringsimport.

-Til tross for et kraftig underskudd av norsk storfekjøtt,
er likevel ikke en slik prisvekst uproblematisk på grunn
av at vi nå stanger i toll-taket spesielt på biffer og file-
ter. Store deler av prisveksten må derfor komme på
råstoff til kjøttdeig. En ytterligere prisvekst for norsk
biff og filet er avhengig av utviklingen i prisen på disse
produktene i Sør Amerika. Men etter som prisene inter-
nasjonalt har økt betydelig de siste årene, og verden er
inne i en økonomiske vanskelig situasjon, kan det ikke
forventes at prisene på biff og filet vil stige like mye
videre, framholder Wittussen.

Utvikling i avregningspris inklusiv ekstra avtaletillegg
-Engrosprisen økte med kr 1,10 fra 2. juli, men avreg-
ningsprisen ble holdt tilnærmet uendret. Bakgrunnen
for dette var at avregningsprisen i løpet av mai økte
med kr 2,10 som følge av at det ekstra avtaletillegget
ble tilsvarende økt. Dette ble gjort for å oppfylle det vi
har sagt i flere år, at den beste prisen er fra slutten av
mai og fram til ca. 1. august. 

-God slakting i juni er viktig for å sikre biff til somme-
ren. Det å få reduksjon i slaktingen i juni som følge av
at kjøttprodusentene venter på prisøkning i juli, er vel-
dig uheldig. Fra 30. juli, i tilknytning til telledato, ble
avregningsprisen inklusiv avtaletillegget redusert med
kr 1,40. Det er ikke lagt opp til noen prisreduksjon i

høst. Det har sammenheng med overskuddet i høst
forventes å bli lite. Etter høstsesongen blir det igjen pri-
søkning.

-Først øker avregningsprisen med kr 0,40 fra 29. okto-
ber som følge av at omsetningsavgiften reduseres til kr
0,50. Deretter øker avregningsprisen som følge av at
engrosprisen øker med kr 0,60 fra 12. november. Fra
slutten av november kan det bli noe bruk av ekstra
avtaletillegg som vil stå fram til årsskiftet. Dette avtale-
tillegget benyttes for å sikre noen tilførsler i desember,
sier direktør Hans Thorn Wittussen.

Totalmarked kjøtt og egg 
er den avdelingen i Nortura som har det operative
ansvaret for markedsregulering når det gjelder kjøtt og
egg. Det innebærer blant annet arbeid med koordine-
ring av varestrøm/geografisk råvareutjevning (forsky-
ningsplikt), prognoser og statistikkarbeid, kalkyler og pri-
ser, eventuelle produksjonsdempende tiltak, innfrysning
av varer i overskuddsperioder, fryselagring og eventuell
reguleringseksport.

Storfeprisene opp
i forhold til 2011

Direktør Hans Thorn Wittussen, Totalmarked kjøtt og egg i
Nortura.
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– 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
(etablert 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?

Med dagens dyretall mener NILF at
det neppe er mulig å øke beitingen
med sau og lam vesentlig, og at økt
beiting må oppnås med flere dyr.
Potensialet for økt beiting med storfe
på utmark er i hovedsak innenfor
kjøttproduksjon på ammekyr, og kan-
skje til store kviger av melkerase. En
annen mulighet er å kastrere flere
hanndyr og la de gå to eller tre somre
på beite. Dette vil imidlertid øke kost-
nadene i kjøttproduksjonen.

For kyr i melkeproduksjon er det bei-
ting på innmark som er mest aktuelt.
Det pekes på at det sannsynligvis er
en sammenheng mellom økt avdrått
per melkeku og mindre beiting, og
også at beiting med melkekyr kan bli
vanskeligere når besetningene blir
færre og større.

For de som har utmarksbeite lett til-
gjengelig fra gården er det et potensi-
al som kan utnyttes bedre både for

ammeku- og kombinert melke- og
kjøttproduksjon. For de som har
utmarksbeite lenger unna gården, kan
kostnadene øke og gjøre det mindre
attraktivt å bruke utmarksbeite.

NILF har også vurdert forvaltningen av
beiteordningene og muligheten for
forenklinger, men gir ikke noen klar
anbefaling av omlegging.

Limousin gjør et merkbart innhugg i «uønsket» vegetasjon. Foto: Lars Henden.

Potensialet for øk beiting er hos:

Ammeprodusentene
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Vi skulle gjerne ha satset mer på
limousin. Kjøttfe er et satsnings-
område i landbruket. Som utdan-
ningsinstitusjon er det viktig å ta
aktiv del i denne satsningen.  Det
skylder vi elevene. Vi har den for-
utsetningen til stede: godt dyre-
materiale. Men vi har ikke vi har
ikke de fasilitetene som kreves.
Det sier lærer og ansvarlig for
storfe ved Hvam Videregående
skole, Eli Myrseth, med en blan-
ding av iver og håp. I dag er det
uttatt to kollete oksekalver for
testing på Staur.

Hvam har i dag 75 storfe av ulike slag.
Hovedbesetningen er melkekyr. Skolen
har en kvote på XX tonn. De har noen
eksemplarer av ulike raser til opplæ-
ringsformål. - Det er viktig å gi studen-
tene en størst mulig bredde i kunnska-
per, kommer det kategorisk fra Eli. 

Sju drektige limousin kuer går inn i
storfebesetningen. Hvam begynte med
limousin i 2004. Roger Ottervik var
motoren da. Nå har han gått over i
annen stilling ved skolen, og i vel ett år
har Eli Myrseth hatt ansvaret for storfe
ved skolen.

Satset på kollet
Roger bestemte seg for å satse på kollet
limousin hvilket han mente at det var
etterspørsel etter i markedet. Men det
var lite avlsmateriale å oppdrive i
Norge. Da gikk turen til Danmark, og i
2006 importerte han de første embry-
oene og la de inn på nrf-kuer. Det ble
også kjøpt inn en Epson-datter.
Dermed var de i gang. Men i starten ble
det mye oksekalver for salg. 

I fjor kom et skifte. Ikke bare overtok Eli
ansvaret, men da kom det flere kviger.
Disse ble solgt på kvigeauksjon for et
snitt på omlag 21.000 kroner. I tillegg

Hvam videregående skole 

Ønsker å satse 
på limousin

Eli Myrseth skulle gjerne sett at forholdene hadde ligget bedre til rette slik at hun kunne brukt mer tid på å prege limousinene.
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oppnådde testoksen på Staur, Gubben
av Hvam, å få nest beste pris på auksjo-
nen: Kr 81.000. Så limousinen har ført
betydelige verdier tilbake til skolen.

Fjøset som huser limousinene, ligger et
stykke fra hovedbølet. Det er tungvint –
både i forhold til å trekke de inn i opp-
læringen av studentene. Og ikke minst
betyr det at vi ikke får brukt tilstrekkelig
tid i fjøset slik at vi får preget dyrene i
tilstrekkelig grad. Det synes jeg er vik-
tig.

Eli er utdannet agronom og agrotek-
nikker, og har høyskoleutdannelse
innen frukbarhet og utmarksforvalt-
ning. Hun er spesielt interessert i avl, og
har erfaring fra avl på hest. Så derfor
ønsker Eli å skaffe seg førstehånds
kunnskaper om avl på limousin, og å
videreføre det grunnlaget som er lagt
av sin forgjenger på Hvam.

-Det er nå ikke rom for å øke limousin-
besetningen. Limousin har heller aldri
vært satsningsområde for skolen, og
med jevne mellomrom er det blitt vur-
dert hvorvidt en skulle fortsette eller
ikke. Kjøttfe er en vekstnæring innen
jordbruket, og det er viktig at studen-

tene får kompetanse innenfor dette
fagfeltet, sier Myrseth.

-Som nevnt trenger vi bedre oppstal-
ling for dyrene. Vi har fått nei til nybygg.
Men vi har ledige lokaler som vi kan
vurdere å ominnrede for formålet.

Hvam er i gang med et storstilt multi-
funkjsonsareal som omfatter blant

annet  golfbane, kulturlandskap med
beiter og ridestier. Og Eli Myrseth ser
for seg at limousin vil passe inn i dette
konseptet. For det er godt med arealer
å ta av på Hvam. Grovôr harde mer enn
til eget bruk. Så alt burde ligge godt til
rette for dyrehold  bruket.

Hvam videregående skole 

Nok melk til begge Staur-kandidatene.

Ansvarlig for storfe, Eli Myrseth, kan konstatere at det er nok arealer for både beiter
og grovfôrproduksjon på Hvam Videregående Skole.
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Norsk Limousin søkte om prosjekt-
midler fra TYR til 3 prosjekter i 2012.
Det ble innvilget kr 31 000 til prosjekt
vekter/vektregistreringer samtidig
som TYR gikk ut og satte fokus på bruk
av vekt for å øke antall registreringer
vedrørende avvenningsvekter og 365
dagers vekter. Vi i Norsk Limousin
hadde fått godkjent midler til et pro-
sjekt i 2011 som vi ikke greide å få
gjennomført. Derfor søkte vi om å få
disse overført til vektprosjektet for å få
mer midler til dette prosjektet, og reg-
net med som en selvfølge at dette
skulle gå greit siden TYR og gikk ut og
satte fokus på vekter og vektregistre-
ringer. 

Foran LIMMO 12 gikk vi offensivt ut og
sa at Norsk Limousin skulle støtte alle
som kjøpte vekt med kr 5 000, maks 24
stk. Vi fikk til en veldig god avtale med
Ole A Dahl i Re Fjøssystemer der vi fikk
en pris på kr 20 500 for vektbinge og
vekt, og det endte opp med at 20 stk
har bestilt denne vekten.

Ulik syn  
Men, Norsk Limousin og TYR har frem-
deles forskjellig syn på hvordan vi skal
få ting gjort: Mens Norsk Limousin gir
full gass, og lover støtte til innkjøp av
24 vekter for å få flere til å kjøpe vekter,
vedtar styret i TYR at vi skal få overført
20 000 til, men ikke før vi har doblet
antall vektregistreringer fra dagens
nivå. Dermed må Norsk Limousin for-
skuttere disse midlene til vi har opp-

nådd denne økningen i registrering-
ene og har derfor måtte sette strek for
å støtte innkjøp av flere vekter i denne
omgang!

Men vi har fremdeles en sjanse til å få
overført mer penger til prosjektet: Det
raselag som har størst økning i antall
vektregistreringer i
Storfekjøttkontrollen i 2012, får over-
ført kr 17.500 ekstra, da er det bare å
brette opp ermene og sette i gang og
veie! 

Vil være best
De som ikke rekker å få vekta i bruk
ved avvenning eller ikke har vekt, opp-
fordres til å ta i bruk målebåndet. Vi
som har ambisjoner om å bli den stør-
ste og beste rasen, kan ikke være
bekjent av å være dårligst når det gjel-
der vektregistrering!

Det vil sannsynligvis også videre være
mulig å kjøpe vektbinge og vekt for kr
20 500. Re Fjøssystemer regnet med at
de skulle kunne levere til samme pris
frem til jul. Følg med på hjemmesiden
til Norsk Limousin eller ta kontakt med
Ole A Dahl direkte.

Avgjørende i avlen
Johannes Nybø peker på at veiing er
helt avgjørende verktøy for å holde
kontroll på avlen – enten en har avls-
besetning eller slaktebesetning. – Det
er spesielt viktig i slakteproduksjonen
for de som skal levere kalveslakt til

Fatland. Bommes det på vekta der,
reduseres slakteoppgjøret betydelig.

-Avvenningsvekter er den eneste
registreringen vi kan nyttegjøre oss i
avlsarbeidet dersom vi skal avle på
moregenskaper, og er et mål på mor-
dyrets mjølkeproduksjon og evne til å
ta seg av kalven for øvrig, hevder
Johannes.

-Fra naturens side er det en genetisk
negativ sammenheng mellom tilvek-
stevne og melkeproduksjon. Dersom
tilvekst vektlegges for sterkt i avlsar-
beidet uten at man tar hensyn til mjøl-
keproduksjon, vil dette føre til en avls-
messig tilbakegang for melkeproduk-
sjon. Tilvekst er en egenskap med høy
arvbarhet, mens moregenskaper har
lav arvbarhet. 

-Videre er det mange registreringer
som går på tilvekst (avvenningsvekt,
ettårsvekt og slaktevekt), mens bare
avvenningsvekt forklarer moregen-
skaper. Alle slaktevekter kommer auto-
matisk inn i Storfekjøttkontrollen,
mens vektregistreringer må legges inn
manuelt på de dyrene man veier. Og
langt fra alle dyr blir i dag veid ved
avvenning og ett års alder. Alle disse
faktorene gjør at det blir et overfokus
på tilvekst sammenlignet med mor-
egenskaper, sier Johannes Nybø til
LimousinNytt.

FULL FOKUS PÅ VEKTREGISTRERINGER NÅ I HØST

Er det bildet til denne teksten=???????
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Hårek av Dovre (Far: Bjarne av Schjøll Morfar: Simon).
Kalven går inn i gruppa for moregenskaper, og i gruppa for
gode kjøttegenskaper. (Veldig stor flott kalv, med gode
indekser). Oppdretter: Ingebrigt Vigenstad.

Hugo P av Steinvik (Far: CN Mateo P Morfar: Ido). Kalven
går inn i gruppa for kollet, og i gruppa for gode kjøttegen-
skaper. Oppdretter: Gustav Steinvik.

Harry av Hegge (Far: Usse Morfar: Almar av Bon). Kalven
går inn i gruppa for moregenskaper, og i gruppa for gode
kjøttegenskaper. (Mora til kalven er ei datter av ei ku impor-
tert fra Sverige for 5 år siden, Harry er
ganske ubeslekta med det avlsmateriale vi har i Norge,
både på mor og far siden. Kalven har sterke indekser på til-
vekst og melk. Oppdretter: Snorre Hegge.

Haldor av Dovre (Far: Urville Morfar: Sauvignon). Kalven
går inn i gruppa moregenskaper og i gruppa for gode kjøtt
egenskaper. (Årets fineste kalv fra Dovre besetningen, en
komplett kombinasjon med mye kjøtt og melk).
Oppdretter: Ingebrigt Vigenstad.

FORTS. NESTE SIDE

Siste uttak til Staur
Da er alle aktuelle testkandidater til Staur besiktiget. Kvaliteten på årets kandidater er veldig høy. Kampen om
plassene har hvert hard, og flere bra kandidater har vi måtte takket nei til, spesielt en kalv etter en privat
import fra England hos Gunhild Sæteråsen. Det er en kalv etter Bolide. Det er en okse som nå har blitt avkoms-
gransket med veldig gode tall i England. Avlsutvalget ønsker å importere denne oksen til neste inseminerings
sesong, med tanke om og teste flere sønner samtidig på Staur om 2 år.
Når det gjelder nye oppdrettere for Limousin på Staur, er det veldig gledelig med hele 6 stykker som har med
kalv for første gang.
For første gang i historien er det mulig og teste en hel pulje med kalver etter en Norsk seminokse. Hele 5 kal-
ver skal testes etter Bjarne av Schjøll, dette er veldig gledelig og viktig for det Norske avlsarbeidet.
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Hulk P av Steinvik (Far: CN Mateo P Morfar: Ido). Kalven
går inn i gruppa for kollet. Oppdretter: Gustav Steinvik.

Hulken av Dovre (Far: Bjarne av Schjøll Morfar: Agvald av
Dovre). Klaven går inn i gruppa for Lette kalvinger, gode
moregnskaper og i gruppa for gode kjøttegenskaper (all-
round okse med meget gode indekser). Oppdretter:
Ingebrigt Vigenstad.

Heiniken av Hovde (Far: Bjarne av Schjøll Morfar: Bastian
av Schjøll). Kalven går inn i gruppa for Lette kalvinger, og i
gruppa for gode kjøttegenskaper (Gode og sikre indekser, 4
generasjoner norske seminokser ligger bak kalven).
Oppdretter: Kristian Hovde.

Heine av Kittelsrud (Far: Urville Morfar: Terminator av
Gaustad). Kalven går inn i gruppa for mor egenskaper, og i
gruppa for gode kjøttegenskaper. Oppdretter: Kolbjørn
Kittelsrud.

Harald Rex ET av Hovde (Far: Safara Morfar: Concorde).
Kalven går inn i gruppa for mor egenskaper. (Dette er et
helfransk embryo som skal være god på moregenskaper og
fødsel. Kalven har i tillegg fått med seg kjøttsetting, den er
kolossalt dyp og riktig muskelsetting. Oppdretter: Kristian
Hovde.

Hilberg av Hvam (Far: Tellus av Margreteholm Morfar:
Åberg Savory) Kalven går inn i pulja for kollet. Dette er et
svensk embryo med kollet gener i flere generasjoner.
Oppdretter: Hvam VGS v/Eli C. Myrseth.
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Hexino av Knuds (Far: Bjarne av Schjøll Morfar: Veidemann
av Rendum) Kalven går inn i pulja for moregenskaper og
kjøttegenskaper. Kalven har også en veldig finn fødselsvekt.
Oppdretter: Siv og Jo Gimse.

Hermes ET av Øiestad (Far Safara Morfar: Concorde) Kalven
går inn i pulja for moregenskaper. Dette er et Fransk
embryo med sterke egenskaper på mjølk. Kalven ser i til-
legg veldig bra ut. Oppdretter: Halvor Øiestad.

Helmer av Utvik (Far: Mateo Morfar: Bastian av Schjøll)
Kalven går inn i pulja for Kollet og i pulja for lettkalvere.
Oppdretter: Bjørn Almlid.

Hilmar av Hvam (Far: Mateo Morfar: Ido) Kalven går inn i
pulja for kollet. Oppdretter: Hvam VGS v/Eli C. Myrseth.

111 Fra Sortedalen (Far: Bjarne av Schjøll Morfar: Valter av
Schjøll) Kalven går inn pulja for gode slaktegenskaper.
Kalven har også finne indekser for kalving. Oppdretter:
Zakarias Sortedal.

Heidar av Veiseteigen(Far: Safara Morfar: Concorde) Kalven
går inn i pulja for moregenskaper. Dette er et Fransk
embryo. Oppdretter: Magne Knapstad.
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Vind jakke, sort, 
med logo. 
Pris: kr. 500,-

Caps, sort med logo
Pris: kr. 75,-

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

T-skjorte, sort, med
logo 
Pris: kr. 100,- Kjeledress, sort, med

logo på bryst og rygg
Pris: kr. 500,-
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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: larsh@c2i.net

Limousin effekter

Ramnesveien 1191 · 3175 Ramnes
Tlf. 99 26 74 08 · oleadahl@online.no

KVALITETSPRODUKTER TIL

LANDBRUKET

NYHET!

Alt innen storfeinnredning  - vi lager etter mål!

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

         KOMBI-BINGE VEKTER
         Pris på forespørsel. Kvantumsrabatt

Kontakt oss for et godt tilbud i dag!
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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
w

w
.dialecta.no
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Tlf. 51 43 39 60
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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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Limousin er i utgangspunktet en rase som
responderer godt på sterk fôring. Men det er
viktig å tilpasse fôringa ut fra gårdens ressur-
ser.

Strategivalg
Limousin tåler sterk fôring godt og gir høge slaktevekter.
Som vist i figur 1 og 2, responderer tunge raser bedre på økt
kraftfôrmengde enn det lette raser gjør. Høg tilvekst betyr
kortere framfôringstid og dermed lågere totalt vedlikeholds-
behov, og en vil spare både kraftfôr og grovfôr. Når en plan-
legger fôringsstrategi er det viktig å ta utgangspunkt i grov-
fôret. 
Grovfôrkvaliteten er avgjørende for kraftfôrvalg og kraftfôr-
mengde. Tidlig høsta grovfôr gir et høgere fôropptak og
inneholder mer energi per kg TS enn fôr som er høsta sent.
Det gjør at en i praksis kan oppnå høg tilvekst med lågere
kraftfôrforbruk enn om en har høsta sent. 
Tidlig høsta grovfôr inneholder imidlertid mindre fiber, og
vil lettere gi sur vom og blaut møkk på høge kraftfôrmeng-
der. Som figuren viser vil middels høstetid (0,86 FEm) gi en
tilvekst på ca. 1400 g/dag med 5 kg kraftfôr, forutsatt at gjæ-
ringskvaliteten er god.  Ved tidlig slått (0,91 FEm) vil en
oppnå samme tilvekst med 4 kg kraftfôr. 
Hvordan grovfôrkvaliteten blir, påvirkes i stor grad av vær og
innhøstingsforhold. Men det er likevel viktig å ha en strategi
før sommeren for hva en ønsker å oppnå. Gårdens ressurser
må avgjøre strategivalget, og det er derfor vanskelig å gi
generelle anbefalinger. Har en god tilgang på areal, vil det
lønne seg å slå tidlig for å stimulere til høgt grovfôropptak og
sparte kraftfôrkostnader. Hvis en har begrenset arealtilgang
vil en strategi med sen slått, høg kraftfôrandel og kort fram-
fôringstid være gunstigere. Plass i fjøset og hvordan tilgang-
en er til å kjøpe inn kalv er også faktorer påvirker strategival-
get. 

Tidlig høsta grovfôr
Ved tidlig høsta grovfôr, ligger det til rette for høgt grovfôr-
opptak hvis gjæringa er god. Da kan en redusere på kraftfôr-
mengden og spare fôringsutgifter. Men det er viktig å huske
at en slik strategi gjerne krever et dyrere kraftfôr. Gjennom
kraftfôret skal oksene få tilført nødvendige mineraler og vita-
miner samt nok protein, som er byggesteiner for muskelmas-
sen. 
Det betyr at på låge kraftfôrmengder må en gi et kraftfôr
med høgere konsentrasjon av protein og mineraler enn om
en har en høgere kraftfôrandel. Den økonomiske bespa-
relsen ligger i at mengden kraftfôr blir lågere. Felleskjøpets
FORMEL Biff Kompakt vil passe godt til grovfôr med en ener-
gikonsentrasjon over 0,90 FEm.

Middels høstetid for grovfôr
I området 0,82 FEm til 0,88 FEm ligger de aller fleste fôrana-
lysene, og karakteriseres derfor som middels høstetid. Det gir

som regel en ganske god avlingsmengde, og et fôr som er
enkelt og greit å fôre med. Med ca. 5 kg FORMEL Biff per dag
vil det gi en god tilvekst på limousinokser. Se tabell 1 for
Felleskjøpets kraftfôr til kjøttproduksjon.

Sent høsta grovfôr
Grovfôr med lågere energiinnhold enn 0,82 FEm betegnes
gjerne som sent slått. Da er fiberandelen i grovfôret som
regel betydelig høgere og grovfôret fyller vomma uten at det
tilføres så mye energi. Innholdet av protein i grovfôret er
også lågere. Som figur 2 viser, er det vanskelig å oppnå høg
tilvekst på normale kraftfôrmengder. I slike situasjoner vil det
være behov for å gi mer enn 5 kg kraftfôr per dag for å oppnå
høg tilvekst. 
FORMEL Biff Intensiv er et kraftfôr som er spesialdesignet
for slike situasjoner. Biff intensiv er fiberrikt og inneholder
bufferstoff som sørger for et godt vommiljø sjøl på høge
kraftfôrmengder. 

Appetittfôring
Denne strategien kan være aktuell ved begrenset grovfôrtil-
gang eller ved ønske om svært rask framfôring, som f.eks. til
Limousin Unik. Ved appetittfôring med FORMEL Biff Intensiv
kan kraftfôrforbruket komme opp mot 10 kg per dag og
grovfôrforbruket blir tilsvarende lågt. Det som er viktig hvis
en velger en slik strategi er at kalvene tidlig vennes til kraft-
fôr, helst fra dag én. Det er også viktig at det alltid er tilgang
til fiberrikt grovfôr med god gjæringskvalitet. Halm og frøhøy
vil også være aktuelt å gi for å opprettholde et godt vommil-
jø. Appetittfôring krever at det alltid er fri tilgang til både
kraftfôr og grovfôr. 

Fôring av ammeku
Ammekufôringa er ekstensiv. En stor andel av fôret er går til
vedlikehold, og det trengs lite kraftfôr. Men det er viktig å til-
føre nok mineraler. Økonomien i ammekufôringa er avheng-
ig av billig grovfôr og god utnyttelse av beite. En kan spare
vinterfôr ved å bygge opp holdet på beite. Ønskelig hold ved
innsett er 3,5-4 poeng, og gjennom vinteren kan kua gå ned
1-1,5 holdpoeng. Ved slik styrt underfôring kan en spare 150-
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Av Ola Stene 
fagsjef drøv, 

Felleskjøpet Agri

ola.stene@
felleskjopet.no

Fôring av Limousin

www.norgesfor.no

Spesialblanding til okser som får mye kraftfôrSpesialblanding til okser som får mye kraftfôr

Drøv Kjøttfe - når resultatet teller!

2012

Lillestrøm
15. - 18.  nov.

Norgesfôr stand

D 03-13
Velkommen til
en fagprat!

Fra fôr til bord

200 FEm vinterfôr. I større besetninger vil det gi en betydelig
økonomisk gevinst. Men det er viktig at kua er i positiv ener-
gibalanse i god tid før bedekninga, da holdtap påvirker egg-
kvalitet og fruktbarhet negativt. 
Ved sen vårkalving, mindre enn 1,5 mnd. før beiteslipp kan
underfôringa utgjøre 1,5-2 FEm per dag fram til beiteslipp.
Kyrne får en naturlig «energi-flushing» ved beiteslipp som
sikrer god fruktbarhet. 

Ved tidlig vårkalving kan en ha en styrt underfôring fram
mot kalving, for deretter å øke fôrstyrken fram mot bedek-
ning for å sikre fruktbarheten. Ved høstkalving må kyrne
fôres godt fram til etter bedekning, før en kan utnytte ener-
gireservene som er bygd opp på beite. 

Førstekalvskyr og kviger må selvfølgelig fôres sterkere siden
de ikke er ferdig utvokst. 

Praktiske fôringstips  
At limousinokser responderer på sterk fôring betyr i praksis
at en kan øke fôrstyrken inntil det som er forsvarlig for vom-
miljøet. Så lenge vommiljøet er bra, vil oksene svare med økt
tilvekst. Når grensa for hva vomma tåler er nådd, er enklest å
vurdere ut fra gjødselkonsistensen. Hvis gjødsla blir for blaut
må en redusere på kraftfôrmengden. Hvis en er usikker på
om møkka er for blaut kan en prøve å regne antall tygg per
drøv. Som en tommelfingerregel bør dette ligge på ca. 55
tygg. Tygger de mer kan fôrstyrken økes, og tygger de min-
dre bør fôrstyrken reduseres. Dette har en naturlig forklaring
da tyggetid avgjør hvor mye spytt som produseres. 
En drøvtygger produserer over 100 l spytt i døgnet, og spytt
har en høg pH som hindrer at vomma blir sur. Men blir det for
lite tyggetid blir det også for låg spyttproduksjon. Sur vom
gir blaut møkk og en kan se hele fôrpartikler i møkka. 

Husk også at oksevomma blir lettere sur enn kuvomma.
Dette fordi vomvolumet i forhold til kroppsmasse er mindre.
Det forklarer hvorfor en opererer med helt andre kraftfôr-
mengder til ei mjølkeku enn til en nesten fullvoksen okse,
sjøl om oksen er større. Det betyr også at det er enda vikti-
gere i oksefôringa å spre kraftfôret utover flere tildelinger
per dag hvis målet er høg tilvekst. 
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Av Jan Otto Veiseth

Automatisering av driften i melkefjøs er
ikke nytt – hverken når det gjelder
fôring eller melking. Men automatiske
fôringsstasjoner i ammekunæringen
har ikke slått an på samme måten. Om
det skyldes at snittbrukene er mindre
enn melkebrukene, vites ikke. Ikke utro-
lig. Men det er i ferd med å komme stør-
re enheter i ammekunæringen – og
dermed kan Erik Kvam, produktsjef fôr i
DeLaval AS, bekrefte at de har merket
en økende interesse for slike løsninger.

Av den grunn har jeg søkt å finne ut om
det kan dokumenteres økonomiske for-
deler for brukeren – og for hvilke bruk
det høstes fordeler.

-Krav til utstyr for 
mating av stasjonen?
-Før kraftfôret kommer til kraftfôrsta-
sjonen lagres det i en kraftfôrsilo. Disse
finnes i ulike størrelser og typer. Fra
denne siloen transporteres kraftfôret
via en kraftfôrskrue. Prisen på disse vil
derfor variere, men en normal stor
silo(13 m3) med skrue fram til kraftfôr-
stasjonen koster ca. 43.000 ferdig mon-
tert. Det er da automatikk som sørger
for at reservoaret i kraftfôrstasjonen blir
fylt opp ved behov, opplyser Kvam. 
-Går ut fra at det kreves et visst antall
dyr for at det skal være lønnsomt å
investere i systemet? Har dere regnet
på investering i systemet kontra manu-
ell fôring?
Kvam beskriver to alternativer: 
Kraftfôrstasjoner ute i løsdriftsarealet:
Veiledende pris på 3 komplette stasjo-
ner med styring og transpondere til 75
dyr koster ca. 120.000. Tar du da med
siloen og skruen over får du et komplett
system for 163.000 kr (veil pris)
Setter vi opp et regneeksempel over 75
kjøttfe, med gjennomsnittsrasjon 2 kg
kraftfôr pr dag; tar vi utgangspunkt i at
dette fordeles manuelt pr i dag, og at
bonden bruker 20 min pr dag for å for-

dele dette (fordelt på 2 utfôringer), og
verdsetter 1 arbeidstime til 150 kr. Vi
regner så at på grunn av jevnere opp-
tak, ikke stjeling fra høyrangerte dyr
med mer, så reduseres kraftfôrforbruket
med 10 % med samme tilvekst pr. dag.
Samt at bedret dyrehelse (mindre vete-
rinær, kortere tid mellom kalvinger osv.)
gir en spart kostnad på 200 kr pr dyr.
Dette gir følgende regnestykke:

Skjemaet er utarbeidet for melkekyr,
men jeg tok her vekk melkeytelse for å
se kun på sparte fôrkostnader og spart
arbeid. Eventuelt forbedret tilvekst
kommer som et pluss i denne kalkylen
og bidrar positivt.
Som vi ser så betaler investeringen på
kr. 173.000 seg i løpet av 1,7 år på 75
dyr, men en daglig besparing på 280 kr.
Og dette er inklusive avskrivninger og
vedlikehold!
Kraftfôrvogn for fordeling av kraftfôr
gruppevis via streng på fôrbrettet:
Samme utgangspunkt og forutsetning
som over, men her regnes med 8 %
redusert fôrkostnader da vi her vil
oppnå noe ”stjeling” av høyrangerte
dyr. Disse 8 % kommer av unøyaktighet
ved manuell utdeling og svinn.
Også ved bruk av kraftfôrvogn kreves
en silo og skrue slik at prisen på dette
vil være det samme. En kraftfôrvogn
koster 69.000 kr komplett. Dette gir føl-
gende kalkyle:

Som vi ser her betales denne investe-
ringen tilbake på 1,2 år ved 75 dyr. 

-Kontroll med fôrforbruk ifht tilvekst? 
Spesielt på fôringsokser? 
-Vi har mulighet for å ta ut data for utfô-
ret mengde pr dyr og gruppe. Det er
også mulig å sette alarmer slik at bruke-
ren får en alarm dersom et dyr spiser for
lite. Hva ”for lite” er, bestemmer bonden
selv i alarmbildet. Pr. i dag har vi ikke
vekt koblet til systemet. Dette er noe vi
arbeider med å få til og håper å ha på
plass om ikke så lenge. Målet er et data-
styrt program som kontrollerer både
utfôring, vekt, alder, tilvekst osv, opply-
ser Kvam.
-Kontroll med ammekuer som skal ha
kraftfôr i ulike mengder i ulike perio-
der? 
-Dette har vi mulighet til ved å bruke
fôrplaner. Ved å legge inn dyrets alder
og spesifisere en fôrplan, kan dyret
følge den oppsatte planen fra dag 1 til
slakt. Mengden fôr vil da endres auto-
matisk etter som dagene går i henhold
til fôrplanen. Dette benyttes i dag av
mange av våre kunder, sier produktsjef
fôr i DeLaval, Erik Kvam, til
LimousinNytt. 

Automatisk fôringsstasjon 
gir riktig og rasjonell fôring
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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

En transponder rundt halsen gir tilgang til fôringsstasjonen.
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-Jeg merker godt at det er lagt vekt på limousinens lynne i
avlsbesetningene. Det er svært fredelig å gå opp i en
binge med limousiner her på Staur, sier Per Anton Lahlum,
leder av Staur. Og legger til at det gjelder alle rasene.

Det har versert ulike oppfatninger om limousinens lynne
i kjøttfemiljøet; og av konkurranseånd blitt litt overdrevet
av dem som er ihuga tilhengere av andre raser. 

-I starten her på Staur var det et mer aggressivt lynne på
limousin. Men for det første må en anerkjenne at det er
et annet lynne på et så typisk flokkdyr som limousin er – i
motsetning til mange andre raser. En limousin trives der-
for ikke alene, og den er skeptisk til fremmede. Derfor er
det helt nødvendig at avleren bruker mye tid sammen

med dyra og preger dem. Det er spesielt viktig for dem
som skal lykkes i livdyravlen, sier Lahlum.

-Et urolig dyr kan gjøre hele gruppa urolig. Det merket vi
her på Staur i siste pulje. En okse var litt nervøs av seg, og
laget uro. Den ble fjernet fra flokken med den følge at
resten roet seg helt ned.

At de har et godt lynne, er helt avgjørende for det arbei-
det vi gjør på Staur. Derfor oppfordrer vi alle som planleg-
ger å melde inn okser til testing, at de tar kalven fra mora
i god tid i forveien. Alle vet at kalvene savner mora i tiden
etter avvenning slik at de blir mer utilpass i den første
tida, er oppfordringen fra Lahlum.

Med dagens dyretall mener NILF at det neppe er mulig
å øke beitingen med sau og lam vesentlig, og at økt
beiting må oppnås med flere dyr. Potensialet for økt
beiting med storfe på utmark er i hovedsak innenfor
kjøttproduksjon på ammekyr, og kanskje til store kviger
av melkerase. En annen mulighet er å kastrere flere
hanndyr og la de gå to eller tre somre på beite. Dette
vil imidlertid øke kostnadene i kjøttproduksjonen.

For kyr i melkeproduksjon er det beiting på innmark
som er mest aktuelt. Det pekes på at det sannsynligvis
er en sammenheng mellom økt avdrått per melkeku og
mindre beiting, og også at beiting med melkekyr kan bli
vanskeligere når besetningene blir færre og større.

For de som har utmarksbeite lett tilgjengelig fra gården
er det et potensial som kan utnyttes bedre både for
ammeku- og kombinert melke- og kjøttproduksjon. For

de som har utmarksbeite lenger unna gården, kan kost-
nadene øke og gjøre det mindre attraktivt å bruke
utmarksbeite.

NILF har også vurdert forvaltningen av beiteordningene
og muligheten for forenklinger, men gir ikke noen klar
anbefaling av omlegging.

Limousin gjør et merkbart innhugg i «uønsket» 
vegetasjon. Foto: Lars Henden.

Potensiale for økt beiting er hos ammekuprodsentene

Bevisst avlsarbeid har hatt
god virkning på dyras lynne
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I juli var det tre år siden at The Edge
åpnet dørene for matbevisste gjester
på Tjuvholmen i Oslo. Hovedmenyen
på kjøttsiden var kalvekjøtt fra limou-
sin. Det var et valg som eier og daglig
leder Ertan B. Jantzen er storfornøyd
med – ikke minst på grunn av at gjes-
tene er av samme oppfatning.

Det siste er også blitt gjenspeilet i
pressen. Både restauranten, og ikke

minst kjøttet, har fått lovord i flere
presseomtaler. «Borddamen vurderte å
legge fra seg kniven», het det om mør-
heten i et par omtaler av filetene.
Bedre kan det ikke sies!

Jantzen vedgår at det har vært tre
tøffe år. Det er ikke enkelt å starte nytt
spisested i konkurranse med naboene
på Aker Brygge. I tillegg har
Tjuvholmen vært rene byggeplassen.

Men nå er mange bygninger tatt i
bruk. Astrup Fearnley museet er åpnet,
og The Edge ligger midt i løypa for
besøkende til museet – og for besø-
kende til friluftsområdet med bade-
plass og strandpromenade i tilknyt-
ning til museet. Så det er en optimis-
tisk jubilant som slår av en prat med
LimousinNytt.

Innehaveren av The Edge, Ertan Bülow Jantzen, håper på at besøkende til Astrup Fearnley museet (i bakgrunnen) skal stoppe for
et måltid mat.

The Edge – tre år 
med Limousin kalv
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Limousin er på full fart inn på restau-
rantmarkedet. Nortura har valgt limou-
sin som flaggskipet i sin store satsing
på kjøttfe. To ting måtte på plass før
Nortura kom i gang med full tyngde
med dette opplegget: En mangeårig
limousinavler, og som i tillegg har vært
en utholdende drivkraft i selskapets
utvikling av spesialiteter: Torleif Bjella.

Den lavmælte hallingdølen kjøpte inn
de første limousinene i 1992. Men etter
en tid så var han uheldig og fikk for
mange tilfeller av kalvingsvansker.  Han
var en tur innom hereford før han gikk
tilbake til den gylne rasen.
Den som har kjent Bjella gjennom

flere år vet at han har jobbet jevnt og
trutt med å framskaffe kjøtt og kjøtt-
produkter av en spesiell eller høyere
kvalitet. Som sjef for Norturas anlegg

på Gol sto han bak utviklingen av
Hallingskarvet Lam, Gourmetkalv og
Gilde Norsk Kjøttfe. Nå har han maktet å
lege en ny alen til framveksten av den
sistnevnte produktutviklingen.

Passer i norsk natur

– Den norske naturen er perfekt for å
utvikle dyr som gir smakfulle og møre
biffer, sier salgsdirektør Torleif Bjella i
Nortura. Han og familien eier selv
Limousin-kyr som beiter i 1000 meters
høyde i Hallingdal. Og han er ikke alene
om satsningen på limousin i området.
Fetteren Thorleiv Rotneim er også en
ihuga limousinavler.

– Dyrene her går helt fritt oppe på fjel-
let og har ubegrenset tilgang på friskt
gress, rent vann og ulike urter. Det er
ikke rart kvaliteten blir topp, sier han.

– Vi har nå over 80 000 ammekyr i
Norge som brukes til kjøttproduksjon,
og antallet øker for hvert år. Dette er en
produksjonsform som er fremtiden for
Norge. I tillegg til å gi oss kjøtt i ver-
densklasse, holder det kulturlandska-
pet åpent, noe som er viktig for levende
bygder, sier Torleif Bjella.

Vil ha kvalitetskjøtt
– Norske forbrukere vil ha bedre kjøtt.
Derfor har vi nå utviklet en helt ny serie
med langtidsmørnet kjøtt fra utvalgte
norske kjøttfe, sier informasjonssjef Eli
Strand i Nortura.

Kjøttet i den nye serien kommer fra
rasene: Aberdeen Angus, Hereford,
Limousin, Charolais og Simmentaler.
Bare limousin har fått plass i toppserien
Superior som tilbys Storkjøkken -
markedet. Det er en samling av produk-

Hallingdølen Torleif Bjella kjøpte sine første limousindyr i 1992, og mener at de passer bra til å beite i 1000 meters
høyde.

Nortura tar Limousin 
inn på restauranter
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Tv-kokken Ole Martin Alfsen er klar til å legge limousin indrefilet Superior i panna under Norturas lansering av sin
nysatsning på kjøttfekjøtt.

Som salgsdirektør i Nortura tilbyr Torleif Bjella limousin
indrefilet under tittelen Superior.

ter fra spesielle lam, vilt og kylling beregnet på dette kre-
vende markedet.

-Dette kjøttet er mørnet lengre enn tidligere, og på pak-
ken er det en skala fra én til seks som viser hvor mørt
kjøttet er. Det står også hvilken rase kjøttet kommer fra,
opplyser Bjella. Han framholder at mye av kjøttet er
varmskåret og pakket i tilpasset emballasje for videre
mørning. Resten som blir skåret på tradisjonelt vis blir
hoftehengt over tid i et spesielt kjøleregime før det blir
finstykket. Dermed er alt lagt til rette for en god mør-
ningsprosess.

Bedre utvalg

– Dette er raser som er avlet fram i generasjoner for sine
gode kjøttegenskaper. De beiter ute i norsk natur, fôres
på gress og vokser raskt. Dette gjør at de får fintrevlede
muskler og dermed et ekstra smakfullt og mørt kjøtt, for-
teller Strand.

Tv-kokken Ole Martin Alfsen er blant dem som hilser de
nye produktene velkommen.

– Jeg synes det er fint at det kommer flere raser på mar-
kedet, og at det nå begynner å differensieres mellom de
forskjellige typene. Kjøper du Angus kan du forvente
deg litt mer marmorering. Kjøper du Limousin får du et
lysere kjøtt som ikke har så mye marmorering, - noe som
passer min kone bedre. Det som er bra er at vi nå kan
lære mer om kjøttet vi kjøper, mener Alfsen, og sikter til
den tydelige merkingen og medfølgende informasjon
som Nortura legger opp til i.

Av Jan Otto Veiseth
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LIMMO 12 er vel overstått.
Mye planlegging og arbeid
førte til en vellykka auksjon
og fest hos Fatland Jæren på
Hommersåk. Etter en kjempe
start med LIMMO 11, var det
kjekt at LIMMO 12 ble
gjennomført med glans! Vi
hadde en kjempeutfordring
når det gjaldt inntransporten;
75 % av dyra kom fra avlere
nord for Tynset, slik at de
måtte ha 2 overnattinger
underveis til auksjonen! Takk
til alle som virkelig stod på for
å få dette til!

Alle dyra ble solgt, sjøl så forelska jeg
meg i en liten, fortrolig okse fra
Nørstegaard, men det var bare det at
jeg skulle ikke ha ny okse i denne
omgang. Det å se så mange rolige, fine
dyr på så nært hold som det vi fikk til i
livdyrfjøset til Fatland, viser bare det at
Limousinen blir bedre og bedre når det
gjelder lynne. Det er noe vi hører om
igjen og om igjen, virkelig god pr for
rasen vår!

Testomgangen på Staur blir virkelig
spennende denne gangen. Aldri før har
vi hatt så mange, gode ungokser å
velge i; bare synd med de gode oksene
som ikke får være med! Mye spen-
nende genetikk både fra embryoim-
port, seminimport og norske eliteokser
gjør at vi har lov å håpe på gode resul-
tater i testomgangen. Staur har blitt
oppgradert de siste årene, mye etter
press fra Norsk Limousin som hele
tiden har hatt flinke folk som ikke gir
seg så lett når det er ting de mener ikke
fungerer. Derfor blir årets testomgang
en virkelig test på om Staur fungerer
bedre enn tidligere år!

Etter litt stagnasjon for de fleste
rasene siste året, har sædsalget økt
igjen den siste tiden. Og i og med at

seminandelen for Limousin stadig er
stigende, går vi spennende tider i møte.
Nye okser er tilgjengelige etterhvert,
både oksene fra den siste testomgang-
en og nye importokser. Bruk av norsk
sæd på stambokførte dyr er fortsatt lav.
Er det importoksene som er så mye
bedre, eller er det mer spennende med
kjente, utenlandske navn på stamtavla?
Norsk Limousin vil prøve å få til en
undersøkelse blant avlerne når det
gjelder denne saken!

Årets prosjekt, som vi har fått tildelt
prosjektmidler til fra TYR, er vekter/vek-
tregistrering. Prosjektet går ut på å støt-
te innkjøp av vekter til bruk ved regis-
trering av vekt ved avvenning og 365
dager, - noe som vi i Norsk Limousin
mener er viktig for å øke sikkerheten i
den norske avlen. Vi er veldig fornøyd
med oppslutningen om prosjektet fra
våre medlemmer. Vi håper at alle som
har kjøpt eller bestilt vekt tar denne i
bruk allerede nå i høst. 

Vi er ikke enige i måten styret i TYR har
behandlet vår søknad om overføring av
andre prosjektmidler til dette prosjek-
tet. Skal vi oppnå noe, må vi satse fra
første stavtak, ikke vente til vi er kom-
met i mål, - da tar det lenger tid før vi er
i mål. Det må ikke bli slik at det er like
omstendelig når det gjelder prosjekt-
midler i TYR som det er når det gjelder
søknad om støtte fra Innovasjon
Norge!!!!!! 

Men vi i Norsk
Limousin sen-
der en utfor-
dring til våre
medlemmer:
Ta i bruk vekt
eller måle-
bånd, registrer
flest mulig
avvennings-
vekter nå i
høst, så blir vi
det raselaget

som øker mest når det gjelder registre-
ringer, og får utbetalt 17500 ekstra fra
TYR!
LIMMO 13 står på sakslista til neste

styremøte, det nytter ikke å hvile på
laurbærene!
Ønsker dere alle en fin høst, vi kan jo
bare håpe at det kommer noen dager

uten regn i nærmeste framtid!

Johannes Nybø 
Leder Norsk Limousin

Ny suksess!
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FATLAND

www.fatland.no

Fatland Oslo 97 69 26 50
Fatland Ølen 97 98 55 22
Fatland Jæren 97 97 21 20

Klar?

Er du klar for Fatland i 2012?
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Tlf. 57 69 48 00
Fax 57 69 48 01

wwwwwwwwwwwwwww.nessemaskin.no.nessemaskin.no.nessemaskin.no.nessemaskin.no.nessemaskin.no

StorStorStorStorStort utvt utvt utvt utvt utvalg i drikkalg i drikkalg i drikkalg i drikkalg i drikkeutstyreutstyreutstyreutstyreutstyr

Suevia
oppvarmbare

drikkekar i
flere modeller.

Suevia drikkekar
med rørventil
eller tunge.

Mange modeller.

Hengende
drikkenippler i
ulike lengder.

Blå plastrør for
vann inntil + 30 °C

og trykk inntil 6
bar.  Ideell for

vann i fjøs.  Levert
i lengde på 4 m.

SilofSilofSilofSilofSilofolieolieolieolieolie

Transparant underfolie og svart/kvit
silofolie.  Finnes i flere ulike bredder.
Silosandsekker str. 27 x 120 cm.

KKKKKalvalvalvalvalveeeeevvvvvooooogngngngngn

Kan enkelt legges sammen.
Kapasitet ca 70 kg.

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
Heiå Limousin
Salg av livdyr

Sven Magne Skadsem
Kvernelandsv. 94, 4323 Sandnes

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

www.heialimousin.blogspot.com

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@hot-

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.: 9264677
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Returadresse:
TYR
Postboks 4211 Bedriftssenteret
2307 HAMAR B ØKONOMI

ÉCONOMIQUE


