
Prosjekt nytt ammekufjøs 

Gjødselkummen i bakgrunnen må vike plass for det nye ammekufjøset. Det samme må en del av den gamle 
driftsbygningen. 
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GODT NYTT ÅR!

Redaksjonen har mottatt flere innspill om å bringe
stoff innen driftsopplegg, økonomiske forhold i
limousinproduksjon, og ikke minst i forhold til
investeringer i nye driftsbygninger.
Så i denne utgaven har vi fått tilgang til starten på
planleggingen av et nytt fjøs som «gammel -
formannen» i Norsk Limousin, Helge Bjugstad,

går svanger med planer om å bygge. Helge har
sagt seg villig til at LimousinNytt får følge denne
saken fra start til mål – selv om han måtte velge å
beslutte å ikke gjennomføre prosjektet. Uansett
utfall er det av interesse å få vite hvilke motiver
som ligger bak.

Side 6
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Dentatus av Dovre er første norske,
kollete eliteokse, et nytt sprang for de
som satser på kollet Limousin!
Sammen med to veldig lovende ung-
okser, ser det veldig bra ut for kollet
avlen med Limousin. De som satser
på FF eller O, har og mange gode, nor-
ske okser å velge i,-  noe som burde
tilsi økning i bruken av norsk sæd!
Men det blir i sterk konkurranse med
et utvalg importokser med toppok-
sen Bavardage i spisse. Her har avlsut-
valget med Kristian Hovde i spissen,
gjort en kjempejobb!

Etter suksessen med Limmo 12, prø-
ver vi igjen neste år. Limmo 13 blir på
Østlandet. Det er ikke helt klarlagt
hvor det blir enda; Toten eller Hamar-
området er mest sannsynlig. Planlegg
allerede nå hvilke dyr det kan være
aktuelt å selge på auksjonen, og prøv
å sette av tid til å være med på arran-
gementet når dato og sted blir
bestemt. 

Vi i styret ser at det er et ønske at vi
får mer kontinuitet i gjengen som
skal stå bak og planlegge Limmo
hvert år. Det er ikke nødvendig å
finne opp kruttet på nytt hvert år, og
hvis det er styret med leder i spissen
som må stå for all planlegging og
gjennomføring av Limmo-arrange-
mentet, blir det fort for stor slitasje på
de tillitsvalgte i Norsk Limousin! Som
leder har jeg allerede bak meg 15
dager med reising og møter i forbin-
delse med vervet, og når årsmøtet er
over i begynnelsen av mars, har det
gått med ytterligere 6 dager. Det blir
kun utbetalt møtegodtgjørelse for 5
av disse dagene, resten må jeg dekke
opp selv med utgifter til avløser i til-
legg til bruk av feriedager.

Det er årsmøte 1. mars. Da må årsmø-
tet og valgkomiteen se alvoret i dette
og ta ansvar! Når vi ikke lenger har

daglig leder, blir det mye mer arbeid
på de tillitsvalgte i en så stor organi-
sasjon som Norsk Limousin. Jeg
håper å få styret med meg i å lage et
budsjett som kan tilgodese de tillit-
svalgte, slik at de som gjør en innsats,
kan få dekket mer av sine utgifter i
forbindelse med sine verv! Når det
skal velges ny leder på årsmøtet, må
ikke vedkommende få oppleve det
samme som meg: som takk for at du
stiller som leder, bestemmer årsmøtet
at du ikke skal få noe honorar slik det
var foreslått fra valgkomiteen!

Styret har mottatt et forslag til
endring av vedtektene, som går på
direkte valg av medlemmer i
Avlsutvalget i stedet for slik som nå,
at de blir spurt av styret om de vil
være med. I tillegg vil jeg også foreslå
at det blir sett på tidspunktet for års-
møtet. Både styremøtet i forkant, og
årsmøtet kolliderer med kalving for
mange, - både tillitsvalgte og med-
lemmer. Ved å flytte årsmøtet til
november, vil en slippe unna dette
problemet, og for eksempel avslutte
regnskapsåret 30. september?

Anders Myhre Velo er leder i valgko-
miteen, så det er bare å komme med
innspill og meninger direkte dit eller
direkte til styret!

Viktige datoer i nærmeste fremtid:
Storfe 2013 1-2 februar, Styremøte
Norsk Limousin 8-9 februar, Årsmøte
Norsk Limousin 1-2 mars, Årsmøte
TYR 20-21 mars.

Ønsker dere alle et godt, nytt år!
Håper at de forventningene vi hadde
til jordbruksoppgjøret i vår, ikke skal
bli ødelagt på samme måte neste år!

Johannes Nybø
Styreleder

www.norsk-limousin.com
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Nytt mål er nådd for Norsk Limousin!

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
kristianhovde@yahoo.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

I de to siste utgavene av bladet innle-
det vi en føljetong om en spesiell kan-
didat til testing på Staur. Med en frisk
og sportslig innstilling sa Magne
Knapstad, Voss, seg villig til å stille sin
embryokalv, Heidar ET av Veiseteigen,
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 produktivt dyr. Ikke alt
trenger å gå på skinner.

Men Magne har sagt seg villig til at
LimousinNytt følger kalven gjennom
oppholdet på Staur og fram til produk-

tiv alder. Det er en del krav til kandida-
ter til Staur. Magne har fram til nå «fulgt
boka».

Status er i skrivende stund at Heidar ET
av Veiseteigen er tatt ut til Staur. Den er
300 kg, er nylig avvent og har fått attest
av veterinæren. Han ble hentet til Staur
av GENO i uke 40 og gikk inn i test 15.
november. 

Den 28. desember 2012 forelå de første
testresultatene: Vekt 453 kg. Tilvekst
1357 gr. pr dag.

Kandidat til Staur

Embryokalven Heidar ET av Veiseteigen er i skrivende stund 37 uker gammel.

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

Landbruksminister Trygve Slagsvold
Wedum har gitt uttrykk for at han vet
hvor skoen trykker for norsk landbruk
for tiden, og har oppnevnt to ekspert-
grupper: En for korn og en for storfe-
kjøtt.  Norsk landbruk har mange syk-
domstegn for tiden. Antall gårdsbruk
og bønder reduseres i en økende has-
tighet samtidig som antall ansatte i
organisasjonene våre og byråkratiet
er mer eller mindre konstant. Penger
fra jordbruksavtalen renner i strie
strømmer ut av jordbruket ved at de
brukes til å premiere de som slutter i
næringen. Statlige kvoteoppkjøp og
høye passive arealtilskudd er eksem-
pler på dette. En egen kjepphest jeg
har er våre slakteriforbindelser som
formidler livdyr fra besetninger som
skal avvikle i konkurranse med oss
som skal leve videre av livdyrsalg.
Korn/kraftforpolitikken og de grov-
forbaserte produksjonene vil alltid
være grunnmuren i det norske land-
bruket. Dette er alle klar over og
enige i. Allikevel er det  blitt slik at
produksjonene som baseres på
importerte råvarer er de som har den
høyeste lønnsomheten. Fra
Jordbrukets forhandlingsutvalg sitt
kravdokument for 2012/13 kan vi lese

dette om referansebrukene: fjørfe-
kjøtt og planteproduksjon 82.000
fjørfe: kr 411.900,- Ammeku 28 kyr: kr
268.500. 
Slik kan vi ikke ha det i graslandet
Norge, tror jeg landbruksministeren
har tenkt når han satte ekstra fokus
på korn og gras gjennom oppnev-
ning av ekspertgruppene.

Bredt sammensatt
TYR er glad for at gruppa ble bredt
sammensatt av representanter fra
både Tine, Geno, Nortura og TYR. Den
største populasjonen av kyr er eid av
Tine og Genos medlemmer. At denne
gruppen er og har vært høy og mørk
i maktbalansen i landbruket er ingen
uenige om.  Storfekjøttproduksjonen
på melkebruket har så langt vært en
salderingspost på de enkelte gård.
Den har vært ett biprodukt av melke-
produksjonen, men har vært viktig i
den forstand at den har kunnet utnyt-
te huskapasitet, arbeidskraft, og fôro-
verskudd. 
Men den har aldri vært så viktig at
den i noen sammenheng har blitt satt
opp i mot betingelsene i melkepro-
duksjonen. Og dette er en av forkla-
ringene til at den landbrukspolitiske

statusen til storfekjøttet, er så lav.
Hadde det vært motsatt, at kjøttet
skulle være kostnadsbæreren til
melka, så ville nok betingelsene for
storfekjøtt sett ganske annerledes ut. 

Pr. i dag er storfekjøttproduksjon på
NRF i sone 1 ulønnsom. Alt for mange
har ikke oppdaget det fordi man reg-
ner ikke full kostnadsdekning for fôr,
arbeid og hus. Så det at representan-
ter for kubøndene nå sitter rundt det
samme bordet og diskuterer kjøtt,
tror jeg har en stor betydning i seg
selv. Her distribueres kunnskap
mellom fagpersoner fra forskjellige
miljøer som ikke var kjent for alle selv
om alle driver med ku.
Jeg vil av respekt for gruppas arbeid
ikke gå inn i detaljene i arbeidet nå.
TYR er også i en prosess nå der vi
arbeider med innspill til jordbruksfor-
handlingene, så jeg skal være litt for-
siktig med å tone flagg. Men jeg synes
det arbeidet som ble gjort av for-
handlingsutvalget i fjor, var bra. TYR
foreslo ett grunntilskudd på slakt i
klasse O+ og bedre på kr 5.
Forhandlingsutvalget lanserte ett
slaktetilskudd på kr 1200. Det vil styr-
ke alle produsenter, om de er store

TYRs rolle i Ekspertgruppe storfe

Gjeste-kommentaren:
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eller små, og vil ikke berøre noen tak.
Og det viktigste: Det vil stimulere til
produksjon. Etter min mening vil
kanskje dette tiltaket føre til at vi snur
trenden, og at nedgangen i produk-
sjonen flater ut. Men for å tett hullet
på 10.000 tonn og sørge for at vi opp-
fyller regjeringens ønske om 1% økt
produksjon i året, fins kun en resept:
Flere ammekyr.

Meningsløst og stusselig
I dette scenariet er tak på tilskudd og
den kunstige besetningsbegrensing-
en på 40 kyr som vi fikk etter fjorårets
jordbruksoppgjør meningsløst og
stusselig For de som vil og kan være
med på den nasjonale dugnaden det
er å produsere storfekjøtt, må forhol-
dene nå legges til rette. De naturlige
begrensingene er store nok, uten at
vi trenger noen byråkratiske i tilegg.
Det ekspertgruppa skal komme

med av råd, må supplere innenfor
disse grove rammene. Ett moment
som jeg er sikker på kommer høyt
opp på lista, er grovforutnytting i alle
former. Både som ett avlsmål, men
også på gårdsnivå, og som en del av
kulturlandskapsaspektet. En økt

bevissthet og kunnskap om storfe-
holdets alle utfordringer og mulighe-
ter, vil være med å styrke både øko-
nomien i produksjonen - og ikke
minst like viktig, forbrukerens forhold
til oss. Vi må aldri glemme at det er de
som til sjuende og sist betaler reg-
ningen for det vi holder på med.
Enten om det er i kjøttdisken eller
over skatteseddelen. At de er villige
til å gjøre det, er jeg ikke i tvil om,
bare de får kunnskap nok.
At 50 % av Nord- Amerikansk kveg er
hormonbehandlet, og at den Sør-
Amerikanske produksjonen er ett av
verdens største miljøproblem, bør
være argumenter som gjør inntrykk
på forbrukere. Og det er mange flere.

Opptur i Mathallen
Jeg var i Mathallen i Oslo nylig. Det
var en stor opptur for en norsk mat-
produsent. Hallen var smekk full av
kjøpesterke kunder, og det krydde av
norske produkter fra produsenter jeg
aldri har hørt om. I Slakterhuset solg-
te de norsk angus ytrefilet med fett-
lokk for kr 950 pr kilo. Tøft gjort å
heve statusen til en vare med bruk av
pris. 

Men det kanskje artigste var ekspedi-
tørens entusiasme over å markedsfø-
re de mindre profilerte delene av
dyret. Har noen prøvd storfekjake?
Her er oppskriften: En kjake legges i
øl og sydes i 12 timer. Ta den så opp
og krydre den med salt og pepper og
gi den en stekeskorpe i panna med
smør og olje. Gled deg!

Ett høyere prisuttak på hele slaktet er
viktig, men vanskelig. Men min spå-
dom er at langkokt kjøtt kommer til å
bli in ganske snart. Det er sunt og
godt og fristende i ett land med vin-
ter mye av året. Om det skal bli tren-
dy, er kun snakk om markedsføring,
og kjendiskokkene står i kø for å pro-
filere seg på norsk tradisjonsmat.
Nortura har lykkes godt med sin
langtidsmørnede biff. Nå bør gryte-
kjøttet stå for tur.
Marked, management og gras. Hvis vi
som bønder lykkes med det, får vi
politikerne med på resten. 

Erlend Røhnebæk
Styreleder Tyr 

Kalven trenger riktige temperatur- og fóringsforhold for å trives. 
Med kalvehytte får du kontroll og sikrer framveksten av friske,  
fornøyde og sunne kalver. Reime Agri tilbyr solide, nyskapende  
og effektive kalvehytter, - enkle å holde rene og funksjonelle  
for dyr og røkter. 

Kalver som 
trives gir bedre 

inntjening.
Det er sunt bondevett
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Reime Agri er Norges største produsent av innredninger og rekvisita til husdyrrom  
og tilbyr også kalvebinger til fjøset. Mer info på www.reimeagri.no eller telefon 51 79 19 00.
Ta kontakt med en av våre mange forhandlere for tilbud.
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AV JAN OTTO VEISETH

Helge Bjugstad småhumrer når vi
spør ham om kjøpet av Øvre Alm i
Ringsaker skal bli den nye slekts-
gården. Både Helge og redaktøren
er vel vitende om at begrepet
slektsgård klinger av lange familie-
tradisjoner fra langt tilbake i histori-
en. Likevel har alle slektsgårder det
til felles: de har et startpunkt. Og
hvorfor kan det ikke startes noe i
dag som kan bli en familietradi-
sjon?

Begrepet slektsgård dukket opp
som en digresjon under samtalen
med Helge. Årsaken til at vi kontak-
tet han, var at vi hadde fått vite at
han hadde kjøpt egen gård, og at
han gikk med planer om å bygge et
nytt ammekufjøs. Vår interesse var å
få følge prosessen med planleg-
ging, vurderinger underveis og
fram til sluttproduktet. Det fikk vi ja
til.

Ingen novise
Helge Bjugstad er ingen novise
hverken som limousinavler eller
som pådriver for limousinrasens
beste her på bjerget. I om lag tjue år
har han selv hatt limousiner på går-
den Dæli, og i åtte av disse årene
har han hatt ledervervet i Norsk

Limousin; i fire år har han talt rasens
sak i paraplyorganisasjonen Tyr; i
samme antall år i Hedmark
Kjøttfeavlslag og han har tatt aktivt
del i utviklingen av Limousin Unik
Norge.

Men nå er det å bygge opp sitt eget
bruk som står i fokus for hans ska-
perevner. Helge har i vel 20 år for-
paktet gården Dæli i Ringsaker. Der
har han blant annet bygget et nytt
fjøs. I tillegg har han i om lag 4 år

forpaktet nabogården Øvre Alm.
Status for produksjonen på de to
brukene til sammen, er at han har
om lag 200 storfe og 800 slaktegris.
Han har til sammen 70 ammekyr
med full framfôring av slaktedyr.

Framtidsvyer
Helge Bjugstad er ikke akkurat
noen ungfole lengre, og poengte-
rer at det kan virke litt hasardiøst å
satse så mye penger på gårdskjøp
og nybygg. – Jeg har drevet andres

Redaksjonen har mottatt flere innspill om å bringe stoff innen driftsopplegg, økonomiske forhold i
limousinproduksjon og ikke minst i forhold til investeringer i nye driftsbygninger.
Så i denne utgaven har vi fått tilgang til starten på planleggingen av et nytt fjøs som «gammelfor-
mannen» i Norsk Limousin, Helge Bjugstad, går svanger med planer om å bygge.
Helge har sagt seg villig til at LimousinNytt får følge denne saken fra start til mål – selv om han måtte
velge å beslutte å ikke gjennomføre prosjektet. Uansett utfall er det av interesse å få vite hvilke moti-
ver som ligger bak.

Planlegging med liv og lyst: Helge Bjugstad omgitt av rådgiverne fra Nortura
Rudshøgda, Unnur Salome Arnadottir (tv) og Elisabeth Kluften.

PROSJEKT NYTT AMMEKUFJØS

Øvre Alm kan bli
en ny slektsgård
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gårder nå i alle år. Så da muligheten
bød seg, slo jeg til med å kjøpe eget
bruk. En viktig drivkraft bak beslut-
ningen var at sønnen Sivert viser
stor interesse for å drive med limou-
sin, og han tar aktivt del i gjøremå-
lene på brukene ved siden av job-
ben som elektrikerlærling. Og jeg
ser det som viktig å holde den inter-
essen ved like, og at de unge får
prøve hva gårdsdrift er når det pas-
ser for dem, poengterer Helge.
De to gårdene skal nå i starten dri-
ves som en enhet. Så vil tiden vise
hvordan et skifte i ansvar og eier-
skap mellom far og sønn kan fore-
tas etter et partre års drift.

Vi skal i fortsettelsen konsentrere
oss om Øvre Alm. Den ble overtatt
for et halvt år siden for i underkant
av sju millioner kroner. Fram til da
hadde Helge Bjugstad forpaktet
den, og hadde et innsett på 30
ammekuer. Kalvene ble fôret fram
på Dæli.

Prosjektplanen
I den prosjektplanen som det job-
bes med nå, tas det sikte på 90
ammekuer med full framfôring av
kalvene. Det gamle fjøset skal delvis
rives, og i den gjenværende byg-
ningen skal det være rom for ride-

hester til hobbybruk for datteren
Maren. 

Helge har engasjert Nortura
Rådgivning, Rudshøgda, for å utre-
de prosjektet – både i forhold til løs-
ninger og kalkyler. I skrivende stund
er det nettopp sendt søknad om
støtte til Innovasjon Norge.

-Selv om det har vært mange gode
råd å hente på de ulike deler av pro-
sjektet, er jeg spesielt imponert
over de kalkylene som er utarbei-
det. De er grundige, og gir en
betryggelse i et prosjekt med så
store summer og tilsvarende stor
risiko, sier Helge.

Helge framholder at det er jobbet
med forskjellige løsninger – også
med hensyn til ammekutallet.  Det
er utarbeidet likelydende kalkyler
for både 90 og 70 ammekuer. Og
det er et tankekors at dekningsbi-
draget pr ammeku synker fra ca. kr
18.000 ved 70 ammekuer til ca. kr
15.000 ved 90 ammekuer. Vel er det
ved det siste alternativet mer peng-
er i omløp, men risikoen synker ikke.
Og det viser klart og tydelig at det
ikke er stordriftsfordeler å hente i
vår virksomhet. Helge sender der-
med et hint til den gruppa som skal

hjelpe landbruksstasråden med for-
slag til hvordan kjøttproduksjonen
kan økes.

Bjugstad får nesten ikke tilskudd for
kuene over 50. Dermed faller
dekningsbidraget dramatisk per ku
for besetninger med mange amme-
kyr. Driftstilskudd er maks 110 000,-
; produksjonstilskuddet faller og
arealtilskuddet blir i og for seg
lavere når du har flere dyr og treng-
er mer areal.  Han kommer opp i
taket på produksjonstilskudd.

Gjødselkummen i bakgrunnen må
vike plass for det nye ammekufjøset.
Det samme må en del av den gamle
driftsbygningen.

Skisse over det planlagte ammekufjøset for 90 ammekuer med full framfôring.
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Men Bjugstad er heldig på annen
måte i sine driftskostnader.  Han kan
bygge på den buskapen han allere-
de har, og kan bruke maskiner og
utstyr på begge gårdene.  Det siste
ligger også bak at han kan ha en
forholdvis høy egeninnsats på
nybygget uten å måtte investere i
maskiner.

Driftsopplegget i fjøset
Bjugstad ønsker et frittstående, nytt
ammekufjøs med plass til ca.90-100
kalvinger fordelt i to grupper: En
gruppe som kalver om høsten, og
en gruppe som kalver om våren.
Egenrekruttering og oppfôring av
egne ungdyr. 

Kalvingsbinger og kalvegjømmer
skal være på djupstrø eller talle.
Relativt smalt fôrbrett. Den valgte
løsningen er fleksibel med tanke på
bruk av bygget.
Det er vurdert flere alternativer i
forkant, blant annet å bygge på
eksisterende bygg. 
Løsningsforslaget: 
Frittstående nybygg med tre ligge-

båsrekker på hver side av fôrbrett.
Tre liggebåsrekker krever fullfôr
eller kraftfôrautomater på grunn av
at det ikke er plass til alle dyr samti-
dig ved fôrbrett. 

Fôrsentral:
Er plassert bort i mot midt på byg-
get på langsiden. Fôrsentral på mid-
ten vil gi kortere vei med fôr til hver
enkelt binge.

Djupstrøavdeling: 
Til bruk under kalving i hovedsak.
Vil bli brukt under avvenning, og
eventuelt som buffer hvis behov.
Djupstrøbingen kan deles opp i
mindre binger med lett grinder, og
har stor fleksibilitet. 

Gjødseltrekk:
Under spalt med kulvert noenlunde
midtstilt på lik linje med fôrsen-
tral.  Utvendig gjødselkum.

Det er mulig og sett plater på spal-
ten over kulverten for å lage til sju-
kebinger der, eventuelt kalvegjøm-
mer. 

Utlasting: 
Dyr drives på gjødselgang til utlas-
tingsbinge over kulvert. Utvendig
avlastingsrampe.

Inngang:
Med sluse, møterom, garderobe og
kontor. El-skap er plassert på kontor.

AV ELISABETH KLUFTEN, NORTURA

Nytt fjøs til ammeku med liggebås
og talleavdeling. Plass for 90 amme-
kyr med full fremfôring. 
Helge Bjugstad driver gården
Dehlie og gården Øvre Alm. Han har
kjøpt gården Øvre Alm, og vil i den
forbindelse investere i nytt fjøs til
ammeku. Det er planlagt et ligge-
båsfjøs til 90 ammekyr. Den plan-
lagte investeringen vil at han i til-
legg kan utvide produksjonen av
oppfôring av kalv på gården Dehlie,
til 200 dyr. I tillegg har han også
slaktegrisproduksjon med 800 slak-
tegris produsert pr år.

Investeringen i gård og fjøs er en
investering som også er gjort i sam-
råd med neste generasjon på går-

den som er engasjert i drifta. 
Analyse
Det er gjort følgende analyse i
beregningene: 
Beregnet fôrforbruk ut i fra de
enkelte dyregrupper og de til-
gjengelige ressurser på gården. 
Satt opp dekningsbidragskalkyler
ut i fra de oppnådde resultater i
besetningen gjennom data fra stor-
fekjøttkontrollen. 

Regnskapstall fra 2011 er brukt for å
anslå kostnadsnivå i produksjonen.
Gjennomgang av de faste kostna-
der samt øvrige regnskapstall i dag
og på sikt i møte med produsent.
Når det gjelder grovfôrkostnader
har jeg tatt utgangspunkt i en kost-
nad på rundballer på kr 310,- pr stk. 

De forskjellige dekningsbidragskal-
kylene som ligger til grunn for den
økonomiske oversikten er følgende: 
1: Ammeku Limousin med full frem-
fôring – 90 stk 
2: Innkjøpte kviger 75 % tung rase -
100 stk 
3: Innkjøpte okser 75 % tung rase-
100 stk 
4: Slaktegris 800 stk 

Det er i tillegg lagt inn leieinntekt
på 3 boenheter på gården på 240
000,- pr år 

Opplysninger om de faste kostna-
der er hentet ut fra regnskapstall
2011 for gården. De faste kostna-
dene er korrigert ut i fra at det vil bli
en økt produksjon på gården. Det er
viktig å merke seg at de faste kost-

Kalkyler for nytt ammekufjøs

Dattera Maren skal få plass for sine
hester i det som blir igjen av den
gamle driftsbygningen.
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nadene i forhold til grovfôrproduk-
sjon ligger hovedsakelig inne i
dekningsbidraget, under grovfôr-
kostnader  siden det er tatt
utgangspunkt i rundballepris på kr
310,- Det er lagt inn variable kost-
nader på kr 830,- pr ammekuenhet.
Dette er til å dekke kostnader med
strø, veterinær o.l. 

Det er lagt inn 100 000,- i investe-
ring til nydyrking på gården. Dette
er lagt inn som en kostnad på vedli-
kehold jord i 2014. 

Det er beregnet en egeninnsats i
prosjektet på 880 000,- 

Det er lagt inn lån på kjøp av gård i
2012 samt nytt lån til fjøs på 6 000
000,- i 2013. Det er lagt inn 5 %
rente selv om renta ikke er så høy i
dag. Det er beregnet rentestøtte på
60 % av kostnadsoverslaget.

Rentstøtten er på 50 % av renta i 15
år. Hvis det i dag er renter på 3,5 %
vil rentestøtten utgjøre
1,75 %. Da vil en få tilbakebetalt
penger 1 gang i året fra Innovasjon
Norge. Denne kan være vel så mye
verdt som tilskudd, og er på en

måte et sikkerthetsnett - særlig hvis
det er svingninger i rentenivået.

Beregning av verdier husdyr er lagt
inn med antall dyr av de ulike kate-
gorier pr 31.12. Når det gjelder nytt
fjøs er det lagt inn verdien av fjøset
minus tilskudd driftsmessig, og hele
verdien skattemessig. Det er lagt
inn en årlig maskininvestering på
140 000,- i beregningene. 

Driftsresultat
Resultat før avskrivninger ligger på
ca. 1.700.000,-, og etter avskrivning-
er på 1.300.000,- når besetningen er
i full produksjon. Renter og avdrag
nytt fjøs utgjør 370 000,- pr år, mens
renter og avdrag i investering gård
utgjør 337 740,-. Rentestøtte utgjør
ca. 100 000,- .  Året 2013 vil ha et
lavere driftsoverskudd pga av at
besetningen ikke vil være i full pro-
duksjon før 2015. Det er blant annet
beregnet framfôring av 100 fôrings-
dyr i stedet for 200 i 2013. 

Generelt er det å anbefale å føre
momsregnskap for hver termin
igjennom byggeåret. Å vente et helt
år på å få refundert momsen, er
dyrt. Slik som i dette tilfellet vil det

måtte forskutteres ca. 1,2 mill. i mva
av brutto 6 mill. kroner.

Bygg 
Kostnadsoverslag 8 580 000,- 
Eget arbeid 880 000,- 
Tilskudd 700 000,- 
Egne midler 1 000 000,- 
Lån 6 000 000,- 
Sum 8 580 000,- 
Ut i fra de opplysninger som er gitt,
og de beregninger som er gjort, kan
jeg ikke se noe problem med å fore-
ta den planlagte investering.

Egenkapital-% har en svært god
utvikling i perioden, og drifta bærer
preg av å være fornuftig og solid
økonomisk.

Langtidsbudsjett for ammekuproduksjonen på Øvre Alm.
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AV ELISABETH KLUFTEN, NORTURA

For å sikre et optimalt utbytte i pro-
duksjonen, må driftsopplegget
være tilpasset gårdens ressurser. I
de driftsrelaterte rådgivningspak-
kene er formålet å definere hvilke
kriterier som bør ligge til grunn i et
optimalt driftsopplegg i ulike faser
av driften.

Før bygging
Oppstart i nytt fjøs
Overdragelse/   -
skifte i produksjonen
Etablert produksjon

Bygg
Team Storfe har rådgivning innen
bygg og husdyrrom. Endring i
driftsopplegget og nye forskrifter
gjør at mange produsenter har
behov for å endre eksisterende løs-
ninger gjennom tilpasninger eller
nybygg. Team Storfe vil være en
aktiv samarbeidspartner i denne
prosessen

Fôr
Om lag 75 % av de variable kostna-
dene er knyttet til fôr. Riktig fôring i
forhold til slakteplanlegning har
stor betydning for helse, dyrevel-
ferd og produksjonsresultater.
Rutiner for fôroptimalisering og
løpende oppfølging av resultatene
som oppnås er viktige kriterier for
lønnsom storfekjøttproduksjon.

Økonomi
Uansett om man ønsker å starte
med kjøttproduksjon eller gjøre
driftsmessige endringer er det vik-
tig med en vurdering av lønnsom-
heten. Vi kan tilby enkle deknings-
bidragskalkyler der økonomien vur-
deres på bakgrunn av produksjons-
inntekter, tilskudd og variable kost-
nader og driftsplan med en dypere
analyse av totaløkonomien på går-
den. Vår driftsplan gir en oversikt
over gårdens totale inntekter og
kostnader for ulike produksjoner.
En driftsplan er ofte nødvendig når

en skal investere i større prosjekt,
og en ønsker tilskudd til finansie-
ring. Driftsplanen er en 7 årig plan.

Vår styrke i rådgivningen er å kom-
binere faglige utfordringer med et
marked i balanse og forbrukerens
krav til kvalitet. Det vil si rådgivning
i varestrømmen fra binge til bord. I
det daglige arbeidet legger Team
Storfe vekt på et nært samarbeid
med andre rådgivningsaktører. Det
betyr at Norturas rådgivningstje-
neste i stor grad vil være rettet mot
spesialisert storfekjøttproduksjon.
Men vi ønsker også å bidra til å opti-
malisere kjøttproduksjonen på mel-
kebruket ved å ha nært samarbeid
med Tine. Nortura har også et tett
samarbeid med Norsk Landbruks -
rådgivning innen fagområdene
bygg og grovfôrdyrking, og med
fôrindustrien, spesielt Felleskjøpet.

Nortura rådgivning gir
rådgivning på enkeltbruk

En del av Norturas rådgivere samlet til rådslagning og faglig påfyll.
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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?

E-postadresser savnes
I en del tilfeller savnes å kunne nå medlemmene
i Norsk Limousin gjennom e-post. Det siste tilfel-
let hvor det ville ha vært til stor nytte, var på
tampen av 49. Da var alt klart til forhåndsbestil-
ling av semin. E-post ble sendt til de jeg hadde
adresse til.

De som ikke fikk denne e-posten, har jeg ikke e-
postadressen til – eller feil adresse. Ut fra den
korte bestillingsfristen som var – og for en del
okser var det et begrenset antall – syntes jeg det
kunne være nyttig å få info om dette. 

Jeg kommer ikke til å fylle e-postkassen til med-
lemmer, men med info som jeg og styret finner
vil være av verdi. Neste aktuelle sak vil være års-
møteinnkalling og saker. Det er kostnadsbespa-
rende å få sendt slike saker på e-post framfor
tradisjonell brevpost.

Så vennligst send en e-post til janoco@online.no
og føy på navnet ditt.

RED.

Sand som klauvpleie

Under besøket på Moussours la man merke til et
areal i bakkant av tallearealet der det var et tynt
lag med sand på betongen (bildet). Antakelsen
om at dette var et knep for å få en mer naturlig
slitasje av klauv på dyr som er oppstallet innen-
dørs mye av tiden, ble bekreftet.
Klauv vokser 3 til 5 mm pr mnd og oppstallet på
talle eller gummimatte resulterer dette gjerne i
uønsket klauvvekst som kan lede til problemer.
Finsand på betongunderlag bidrar til å minske
slike problem.

OLA-JØRN TILREM
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Året 2012 er snart over, og vi kan

ane resultatene av det arbeidet som

er nedlagt av styret i LUN for å styr-

ke varestrømmen og produsentens

økonomi.

Samarbeidsavtalen mellom LUN og

Fatland/MNS er fornyet, og det bør

fremstå klart for de fleste at dette

samarbeidet er bygget på langsikti-

ge strategier med mål om forutsig-

barhet for både bonden, slakteriene

og varemottaker.

Vi har inneværende år hatt en even-

tyrlig økning i tilførslene av kalv

unik. Slik som det ser ut på tampen

av året så vil det være slaktet ca 800

kalv unik i løpet av 2012. Dette

betyr en økning på ca 50 %, noe

som viser at vi er på rett vei.

Jobben med å prosjektfinansiere

jobben for å revitalisere fadderord-

ningen samt lage en veileder for

produksjon av kalv unik fortsetter i

samarbeid med slakteriene.

Vi har endelig kommet dit at vi har

en ordnet økonomi, med et regn-

skap i balanse og likviditet til å på

en tilfredsstillende måte utføre de

arbeidsoppgavene  som er nødven-

dige for å videreutvikle LUN.

Som alltid så har vi fokus på å jobbe
for økte tillegg til LUNs eiere.

Vil gjerne få takke hver og en av

produsentene som gjennom økte

leveranser har vist at dere har tro på

LUN og den jobben som gjøres for

fellesskapet.

Styret vil få ønske dere alle et godt
nytt LUN år.

Tore Nilsen
Daglig leder

NYTT FRA LUN

Ca. 800 kalv unik slaktes i løpet av 2012. Dette betyr en økning på ca. 50 %. En
vesentlig årsak til dette, går tydelig fram av denne avregningen. 

Dagligleder i Limousin Unik Norge, Tore Nilsen, kan se tilbake på en eventyrlig
økning i tilførslene av kalv unik i 2012.
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Dentatus 
av Dovre 
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 kalving-
er særlig brukt på kyr. Kalvene har litt lavere
tilvekst, men er enormt kjøttsatte. Slaktene
etter Dentatus har høy slakteprosent, en vel-
dig 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 lig-
ger mellom  2 til 2+. Slakterienes fett trekk
starter på 3-.

72057 Charmant av Dovre FF
Charmant har med sine meget sterke tall, fått
fornyet tillitt som elite okse. Charmant sine
avkom kommer lett til verden - med en lav
fødselsvekt. Kalvene har høy tilvekst fra de er
født og til slakt. Slaktene har en meget høy
slaktevekt, veldig høy slakteklasse og lite fett.
Charmants eneste svakhet er døtrenes melke-
produksjon. Far er superoksen Pan av
Gamkinn, og morfar er den franske oksen
Liberal.

72046 Bjarne av Schjøll FF
Bjarne blir med som elite okse, som et alter-
nativ for de som ønsker en okse uten gener
fra Pan av Gamkinn. Bjarne er en sterk all-
round okse som er bra på alt. Avkommene
kommer lett til verden med en lav fødsels-
vekt. Kalvene vokser bra, og avkommene
slaktes med en høy slaktevekt, høy slakte-
klasse og lite fett. Døtrene er rundt snittet
for Limousin når det gjelder kalving og melk.
Far er gardsoksen Usander av Schjøll - sønn
av den franske melkeoksen Gwenole. Morfar
er den Franske oksen Moero.

er den første kollete eliteoksen
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Importerte seminokser
Dette er oksene som importeres vinteren 2012-2013 
Fra Sersia
Bavardage 
FF Frankrikes mest populære okse om dagen;
utrolig sterke tall på alle egenskaper. Far: On-
dit.
Oksen er for tiden utsolgt i Frankrike. Vi har
100 doser på lager, så det kan bli begrensning-
er på antall doser pr bestilling; men alle skal få.
Moregenskaper++
Kalving +
Tilvekst ++
Kjøtt ++
Skjelettstørrelse ++

Suc au May 
FF Fransk sluttprodukt okse med veldig gode
tall på kalving, kan med trygghet brukes på kvi-
ger. Far: Charmeur
Kalving +++
Tilvekst +
Kjøtt +++
Skjelettstørrelse- 

Branceille
FF  Fransk okse med sterke tall for kjøtt pro-
duksjon. Far: Objat
Kalving +
Tilvekst +++
Kjøtt +++
Slaktevekt +++

Kjønnsseparert sæd 
Hundyr sæd:
Armoric 
FF.  En av de mest brukte oksene i Frankrike de
siste årene. Morfar er Mas du clo. Armoric er
en Allround okse med gode tall på det meste.
Døtrene har bra med melk, og avvenner tunge
kalver. Far: Neuf
Kjempe okse for produksjon av døtre 
Kalving +
Tilvekst 200 dager ++
Kjøtt +
Fruktbarhet døtre +++
Kalvingsevne døtre ++
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Fra Semenstore
Bolide 

FF Engelsk avkomsgransket okse. Meget sterke tall på
kjøtt produksjon. Litt svak på kalving som far og melk
i avkom. Far: Neuf
Kjøtt+++
Tilvekst+++

Fra Vikinggenetic Danmark
Risvang Gustav

O Kollet Dansk ungokse. Usikre tall da det er en ung
okse, men ut fra tall fra test og indekser i Danmark, er
det en veldig lovende okse som er god på alt. Far:
Kalkenbjerg Pc
Tilvekst+
Kjøtt+
Melk+
Kalving+

Fra Spermex 
Maradonna PP O

Homozygot kollet tysk ung okse. Usikre tall da det er
en ungokse. Gir garantert kollete kalver.
Maradonna bidrar med ny slektskap med Cn Major PP
som far. Den fransk FF produksjonsoksen Mas du
clo er farfar.

Norske okser
Andre norske ung okser som er på sædruta    
fra februar:

72117 Grim av Dovre FF. Testvinner hos Limousin

2011/2012. Grim er en stor, lang okse med en herlig
kjøttsatt frampart, en perfekt rygg og en veldig god
bakpart. Grim har den beste kåringen noensinne for
Limousin på Staur. Med 89 på kropp, 86 på muskel, 84
på bein, 87 i helhet og 1721 gram i tilvekst har Grim
ingen svakheter. Under kåringen fikk han som første
Limousin på Staur en 9’er i helhet. Grim har en ganske
ubeslektet avstamning med allroundoksen Vetvier
som far og kjøtt oksen Sauvignon til morfar. Grim har
ingen nære slektskap til noen andre norske seminok-
ser.
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72118 Gerhard av Gautestad O
Han er en kollet okse som overgår alt vi har hatt
av kollet okser i Norge så langt. Gerhard er en
lang okse med god bredde, og veldig bra med
kjøtt i alle deler. Gerhard er veldig bra på både
kropp og kjøtt. Med en tilvekst på 1823 gram og
2011/2012 testens beste forutnytnigstall på
2,34, er han en meget effektiv okse. Gerhard er
også den oksen som er tatt ut til semin med
tanke på egnet kvigebedekker; med herlige 108
i indeks fødselsforløp kvige og 113 på ku.
Gerhards far er den tyske kolletoksen Kenos.
Morfar er FF oksen Hambe som ble importert
fra Frankrike først på 90 tallet, og er dermed lite
beslektet i Norge.

72119 Gubben av Hvam O 
Han er en kollet seminokse. Gubben er en utro-
lig kompakt okse, med en fantastisk kjøttsatt
rygg og bakpart. Han står utrolig godt på
beina, og scoret hele 88 i kåringen på bein.
Med testens nest høyeste muskeldybde på
hele 8,89 og utrolige 87 i kåring på muskel, går
han sin far, 103.000 kroners oksen, 72065
Dentatus av Dovre en høy gang.  På morfarsi-
den finner vi den tyske kolletoksen Ido. Med
både far og mor født i 2008 er Gubben et
resultat av den nyeste og beste kolletgenetik-
ken det har vært mulig å bruke. Han ender opp
med en tilvekst på 1796 gram og sterke 110 i
rangtall på testen 2011/2012.

72120 Gino av Kittelsrud FF 
Han er oksen som har seminplass for moregen-
skaper. Gino er en stor, jevnt godt kjøttsatt okse,
og hadde på testen2011/2012 sammen med
Gubben av Hvam testens høyeste kåring på
kjøtt med 87 poeng. Gino har samme far som
årets testvinner, Vetvier. Dette er en fransk all-
round okse uten noen svakheter. Morfar er den
norske eliteoksen Valter av Schjøll med 106 i
indeks for mjølk. Valter har den velkjente
Highlander som morfar. Gino har en flott  200-
dagers vekt på 368 kg, - noe som tyder på gode
mjølke egenskaper på mora.
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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

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

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

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

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

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

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no
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Varamedlem i styret i Norsk Limousin, Lars Tomas
Sletten Kapelrud, har tatt sitt eget styre på alvor:
Sømnabonden har investert i vekt, og funnet en måte å
montere den på som gjør det enkelt å bruke den.
-Vekta er bygd oppå et fundament av 2” x 8” plank, så
den er lett å flytte med for eksempel minilaster m/pal-
legaffel, opplyser Lars Tomas.
Enklere kan det ikke gjøres. Enklere kan det ikke sies.

Bildene taler for seg.
-For meg er det spesielt viktig med veiing av 200dg
vekt (avvenningsvekt ) for å få så sikre som mulig
indekser på morsegenskaper! Jeg oppfordrer også til å
bruke vekta aktivt på 365dg vekt (både okser og kvi-
ger) og 550dg vekt på kun kvigene, framholder Sletten
Kapelrud. 

Refusjonsordning
Alle medlemmer av Norsk Limousin som har kjøpt vek-
ter oppfordrestil å sende inn rapporter til Lars Tomas
etterhvert som det er veid og registrert inn i storfe-
kjøttkontrollen. Legg ved en kopi av faktura og det
kontonummer beløpet skal inn på, så vil det bli ført
over 5.000,- når dette er godkjent. Sendes til Tomas
Sletten Kapelrud, 8920 Sømna.

Avgjørende for avlen
Johannes Nybø peker på at veiing er helt avgjørende
verktøy for å holde kontroll på avlen – enten en har
avlsbesetning eller slaktebesetning. – Det er spesielt
viktig i slakteproduksjonen for de som skal levere kal-
veslakt til Fatland. Bommes det på vekta der, reduseres
slakteoppgjøret betydelig.
-Avvenningsvekter er den eneste registreringen vi kan
nyttiggjøre oss i avlsarbeidet dersom vi skal avle på
moregenskaper. Det er et mål på mordyrets mjølkepro-
duksjon og evne til å ta seg av kalven for øvrig, hevder
Johannes.
-Fra naturens side er det en genetisk negativ sammen-
heng mellom tilvekstevne og melkeproduksjon.
Dersom tilvekst vektlegges for sterkt i avlsarbeidet
uten at man tar hensyn til mjølkeproduksjon, vil dette
føre til en avlsmessig tilbakegang for melkeproduk-
sjon. Tilvekst er en egenskap med høy arvbarhet, mens
moregenskaper har lav arvbarhet. 
-Videre er det mange registreringer som går på til-

vekst (avvenningsvekt, ettårsvekt og slaktevekt), mens
bare avvenningsvekt forklarer moregenskaper. Alle
slaktevekter kommer automatisk inn i Storfekjøtt -
kontrollen, 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 moregenskaper, sier Johannes
Nybø til LimousinNytt.

Vektbinge – viktig og enkel å bruke
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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 særdeles viktig egenskap hos ammekua er dens
evne til å føde. Denne evnen bestemmes av flere fakto-
rer. Den viktigste er størrelse på pelvis, bekkenåpning-
en. Man kan få et visst inntrykk av å vurdere dyrene ut
fra utvendige mål av kryssets bredde, lengde og vinkel.
Denne metoden er imidlertid for usikker til å feste lit
til. På Moussours blir alle hunndyrene målt innvendig

med et pelvismåleinstrument (bildet), en uke etter at
de har kalvet. Instrumentet er kort og godt en slags
omvendt tang, hvor man kan lese av de nøyaktige mål
på bekkenåpningens bredde og høyde. Når mange
døtre av en okse er målt, er disse målene med å bidra
til indeksen for kalvingsevne til døtre av den enkelte
okse. Ola-JørN TIlrEM

Måling av bekkenåpning
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AV PER HÅVAR MOE NEVLAND

Fint at LimousinNytt skriv noko om
dette temaet. Når oss lærarar er på
møte, er ofte dei håplause lærepla-
nane eit tema – og sidan
Kunnskapsdepartementet/Utdanni
ngsdirektoratet ikkje hittil vil endre
læreplanane og innføre nye
«ordentlege» fag, er det fint at
andre setter dette på dagsorden.
På Vg1 og Vg3 står ordet «dyr»
nemnd i læreplanen, men dette kan
like gjerne vere stell av hund som
storfe. På Vg2 Landbruk står ordet
«dyr» ikkje nemnt under kompetan-
semåla i læreplanen for faget «pro-
duksjon og tenesteyting» i det heile
tatt. I faget «produksjon og teneste-
yting» som eventuell husdyrunder-
visning går under, blir ordet «orga-
nisme» brukt. Dette gjer at skular
kan erstatte tradisjonell husdyrun-
dervisning med andre levande
organismar (for eksempel poteter
eller roser i staden for storfe og
gris). Vi kan «lure inn» litt husdyrun-
dervisning i faget «Forvaltning og
drift» under kompetansemålet «gi
eksempler på krav kunder stiller til
produktutvalg og kvalitet i land-
bruk og gartnernæring». På Vg3 har
det heldigvis blitt noko betre, men
framleis er husdyr- og plantedyrk-
ing (korn, hagebruk) det same faget
(og husdyr kan vere rotter..). 
Eg har vore på fleire besøk på land-
bruksskular for å sjå skilnaden
samanlikna med undervisninga på
Tomb. Ein stad kunne landbruksele-
vane på VG2 Landbruk velje bl.a.
mellom hund eller smådyr inkl. fug-
lar/papegøyar. Eg følgde med på
undervisning av kjønnsbestemmel-
se på degusrotter på ein praksis-
økt…Desse elevane gjekk land-
brukslinja, og kunne bli agronomar
året etter. 
Ein tilsvarande økt på Tomb ville ha
vore mjølking, grising, saueklypp-

ing, snyltarbehandling sau, åtferd
kjøtfe, o.s.v. Går elevane landbruk på
Tomb må dei ha om tradisjonell land-
bruk. I tillegg må dei som går profil
hest fyrste året på Tomb (vg1), ha
ein stor dose med produksjonsdyr,
og andre tradisjonelle landbruks-
fag. Denne skula eg besøkte på
Vestlandet har ôg bygd eit hus (dei
sa til 2 millionar) til landbrukseleva-
ne som skulle innehalde diverse
edderkopparter, rotter og etter
kvart slangar om dei fekk lov å ha
reptilar. På Tomb vurderer me no
nytt grisehus…

Prata i haust med ein rektor som
vurderte å kutte ut undervisninga
på gris. Dette fordi elevane syns det
lukta for vondt(!) i grisehuset!  Dette
stussa eg mykje over. På Tomb er
elevane mykje i grisehuset, og det
syns dei er artig. Det er dei som tek
stellet i helgane, for eksempel.
Elevane syns det rett og slett er
moro å ha om moderne landbruk
og husdyrhald!

Var ôg eit møte på Vestlandet der
landbruksskulelærarane skulle
sette seg saman og diskutere
undervisninga i sitt fag. Ein gruppe
var smådyr, ein gruppe hund, ein
gruppe friluftsliv, mm. Til slutt sto
det igjen nokre få av oss som
underviste i tradisjonelle agrono-
mifag/husdyr. Dei hadde ikkje tenkt
på at det framleis var folk som under-
viste i dette på landbruksskulene – så
me fekk ingen eiga gruppe – men
måtte ta til takke med hund, små-
dyr, friluftsliv eller av dei andre
gruppene!

Forøvrig er det heller ikkje laga ny
lærebok på husdyr på vg3
Landbruk. Dei fleste/alle andre fag-
områder har fått nye fine bøker
etter «Kunnskapsløftet» (eg har
sjølv skrive lærebok på VG2, og

kjenner litt til systemet). Igjen eit
signal om at husdyr har vorte kraf-
tig nedprioritert.

Eg er praksislærar for nye land-
bruksskulelærarar gjennom PPU-
studiet på UMB, og har berre dei
siste vekene hatt 3 lærarstudentar
for opplæring. Av tidlegare års erfa-
ring og etter prat med andre,  ser
ein igjen at enkelte av UMB-lærara-
ne (på lærarutdanninga) har eit
bonderomantisk syn på natur-
bruksutdanninga på vgs, og ikkje
heilt skjønar at elevane ynskjer
opplæring i moderne husdyr hald/ -
produksjonsdyr ( + at dei har stort
fokus på andre fagområder – spe-
sielt friluftsliv).

Dei nye læreplanane er problema-
tiske fordi:
Det er ikkje lenger eit krav om å
vere i eit fjøs for å gå landbruksut-
danning lenger. Ein kan bli agro-
nom etter å ha hatt om hund og
papegøyar på VG1, tomatar eller
rotter på VG2 og om katt og kaninar

Tradisjonelt husdyrbruk er
mangelvare i vidaregåande skule

Per Håvar Moe Nevland, lektor i hus-
dyr på Tomb og leiar av den pedago-
giske husdyrseksjonen.

Foto: Tomb
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på VG3. Desse vil då få vitnemål
som agronomar.

Mattilsynet stillar krav til kompetan-
se etter den nye dyrevelferdslova.

Agronomkompetanse skal vere
nok etter det eg har forstått? Eg stil-
lar meg tvilande til at agronomar
som aldri har vore i eit fjøs i det
heile tatt tilfredsstillar myndighei-
tene sitt krav om kompetanse etter
denne forskrifta. 

Utdannar me agronomar som ikkje
tilfredsstillar offentlege krav til å
jobbe i eit fjøs? Har me ein sentral
læreplan på vgs naturbruk (spesielt
dei to fyrste åra) som ikkje gir til-
fredsstillande yrkeskompetanse i
husdyr? Korleis kan Mattilsynet vite
om agronomen har hatt om hams-
ter, hund og katt eller om storfe, sau
og gris? Eller kanskje ikkje ha møtt
opp til undervisninga i husdyr? Eller
fått strykkarakter i emne husdyr? 

Nye fag etter læreplanen er fag som
for eksempel «naturbasert produk-
sjon», «produksjon og tenestey-
ting» og «forvaltning og drift», mm.
Læreplanmåla er vidt formulert og
ulne. Dvs. om ein elev har karakte-
ren 4 i faget «Produksjon og tenes-
teyting» kan dette vere pga. karak-
teren 6 i emne skogbruk og emne
teknikk/plante (pga. motorsag-
/maskininteresse), men karakteren
1 pga. elendige husdyrkunnskapar.
Men gjennomsnittskarakteren vart
4…Korleis kan ein framtidig
arbeidsgjevar vite kva eleven er god
og dårleg på? Til samanlikning blir
ikkje karakterane i norsk, engelsk,
gym, matte, mm slått saman.

Elevane blir lite motiverte når
mange fagområdet blir slått saman
til ein «gjennomsnittskarakter»
(spesielt dei to fyrste åra). Spesielt
går dette utover dei elevane som
ikkje er teknisk interessert. Min erfa-
ring er at det er spesielt husdyrinte-
resserte jenter som får altfor dårle-
ge «gjennomsnittskarakterar» i
desse nye store faga. Mange vil få
gjennomsnittskarakterar eller dår-
legare nesten uansett kor flinke dei

måtte vere i emne husdyr dersom
interessa for ungskogspleie, skur-
treskar, rosebeskjæring eller sveis-
ing ikkje er heilt på topp.

Dei nye store faga (spesielt på vg1
og vg2) kan føre til at elevar «shop-
par» prøver. Sidan husdyr berre er
ein del av faget «naturbasert pro-
duksjon» på vg1 på same måte som
derivasjon berre er ein del av matte-
faget, kan elevar som ikkje er inte-
ressert i husdyr hoppe over husdyr-
prøvene, og møte opp i skogbruks-
prøver, teknikkprøver, og andre fag-
områder. Desse vil likevel få ein
karakter i heile faget – og ingen vil i
framtida vite om desse har peiling
på husdyr eller ikkje… Og på
mange skolar er husdyr for eksem-
pel lik hund.

I praksis er dette ikkje eit problem
på Tomb sidan dei fleste elevar er
svært interessert i husdyr inklusive
kjøtfe, men ein interessant prob-
lemstilling likevel.
Husdyrinteresserte elevar vil heller
aldri kunne få vise at dei eventuelt
er flinke i husdyr sidan husdyr ikkje
lenger er eit obligatorisk fag. 

Det einaste måtte vere valfag hus-
dyr som etter kunnskapsløftet hei-
ter «prosjekt til fordjuping» (men
ikkje alle kan ha dette som valfag
sidan nokon må/bør ta realfag for å
gå på UMB/veterinær, mm). I mot-
setning til fag som for eksempel fri-
luftsliv vil ikkje ordet «husdyr» stå
på vitnemålet. Har elevane hatt
«husdyr» som valfag (eller prosjekt
til fordjuping som det heiter no) må
dette stå som vedlegg til vitnemå-
let. Har dei derimot hatt friluftsliv
kan dette stå direkte på vitnemålet
om dei har hatt sentral læreplan!

Ingen har prioritert å lage ein lære-
bok for husdyr på VG3-nivå. Her blir
gamle svart/kvitt-bøker brukt,
medan andre fagområder brukar
nye bøker med fargebilete. Dette
kan ha noko med at denne boka
hadde blitt svært omfattande sidan
alt frå hamster til storfe måtte ha
vore med. Men om det snart blir eit
krav om at landbrukselevane har
om produksjonsdyr burde ein vg3-
bok i husdyr bli laga.

Sidan stadig fleire skular undervisar
i hund og katt på landbruksutdan-
ninga ser me at me får fleire elevar
til Tomb. Både for å få undervisning
i produksjonsdyr, men ôg for å få eit
godt sosialt miljø der dei kan gå
rundt og lukte fjøs og diskutere
oksekatalogen på kveldstid på
internatet utan at nokon reagerer
på det. 
Så Tomb tiltrekker seg ein del elevar
pga dei nye læreplanane. Mange
elevar er isolert sett positivt for ein
privatskule som Tomb, men for
norsk husdyrhald er det synd at hus-
dyrfaget har blitt så kraftig nedpriori-
tert at det ikkje eingong er nemnt på
2. året naturbruk (vg2). At degusrot-

ter og hund kan erstatte storfe og
gris på landbruksutdanninga, var
det ikkje mange som hadde trudd
før «Kunnskapsløftet» vart innført.

Har for så vidt ikkje noko imot at
elevar lærer noko om hamster og
papegøyar, men det bør i såfall vere
mogleg å sjå dette på vitnemålet,
mm. Så kan læreplanen for land-
bruk vere for dei som ynskjar ein
framtid i det tradisjonelle landbru-
ket. Ein må tilbake til at husdyr blir
eit eiga fag igjen, gjerne på alle dei
tre åra på naturbruk: av motiva-
sjonsårsaker, kompetanseårsaker/ -
forståeleg vitnemål og Mattilsynet
sine krav om dyrevelferdskompe-
tanse. 

Tomb satsar framleis 
på produksjonsdyra 
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Kjøttfe nesten fraværende
som fag i videregående skole
AV JAN OTTO VEISETH

Da nyheten om at Landbruk- og
matministeren opprettet en
ekspertgruppe for å utrede tiltak for
å øke storfekjøttproduksjonen,
satte jeg meg fore å undersøke om
faget Husdyrbruk ble satset på som
fag i videregående skole. Vi stilte i
tillegg spørsmål om det ble satset
på kjøttfe.
Vi gikk til LMD. Uten å få opply-

sende svar på våre spørsmål. Det
samme fra Utdanningsdirektoratet.
Så gjorde jeg henvendelser til alle
fylkeskommunene. Der fikk vi opp-
lyst hvilke skoler som hadde
Naturbruk i det enkelte fylket. Jeg
henvendte meg til de aktuelle sko-
lene og fikk informasjon om opp-
legget fra de fleste skolene. Videre
skal det presiseres at dette ikke er
resultatet av en studie, men inn-
trykk etter en rundspørring.
Før jeg gjengir svarene, kan jeg si så
mye at på en del videregående sko-

ler har de melkebesetninger. Et par-
tre stykker har kjøttfe som en nr to
produksjon. De fleste sier at de
berører temaet kjøttfe i varierende
grad.
Noen sier at de savner kontakt

med ammekunæringen. Og amme-
kunæringen må kanskje gå i seg
selv: Hvor var vi da læreplanene ble
utarbeidet for videregående opp-
læring - kalt Kunnskapsløftet. Det
betydde at de gode, gamle jord-
bruksskolene ble nedlagt. 

Hjertelig takk for svarene! 

Her gjengir vi de mest opply-
sende svarene:

Mangler oversikt
Viser til din forespørsel om oversikt
over videregående skoler som tilbyr
opplæring i husdyrfag – spesielt
innen kjøttfe.
Utdanningsdirektoratet har ikke en
slik oversikt.

På vilbli.no er det imidlertid noen
opplysninger om dette.Der er det et
valg som heter Skoler som tilbyr
plante- og husdyrproduksjon.

Beste hilsen
Mona Vibeke Moe, Rådgiver

Avdeling for fag- og yrkesopplæring
Utdanningsdirektoratet

Ikke kjøttfe på UMB
Vi har ingen permanent kjøttfebe-
setning.
Det har vært ernærings-/fôringsfor-
søk med kjøttfe fra tid til annen,
avhengig av hvilke prosjekt som
innvilges.

Odd Vangen, UMB

Etter skulereforma «Kunnskaps–løf-
tet» er det ikkje lenger eit krav om å
ha produksjonsdyr på landbrukslin-
ja, heller ikkje agronom. Dvs. hund
og katt er likestilt med storfe og gris
når det gjeld agronomutdanning.
Det er heller ikkje lenger eiga karak-
ter i husdyrfaget - dessverre!

Tomb er ein av dei som likevel sat-
ser tungt på dei tradisjonelle land-
bruksfaga sjølv om det ikkje er eit
krav, dvs. husdyr (gris, storfe, sau og
fjørfe), plantedyrking (korn, gras),
teknikk (landbruksmaskiner, traktor)
og skogbruk, mm. Elevane har prak-
sis i alle dei fire dyreslaga. I tillegg er
det nokon som har hest. På VG2 er
landbruksklassa større enn heste-
klassa, noko som nok er uvanleg
samanlikna med andre skuler. Antar
at me framleis er Noregs største på

agronomutdanninga. Svært mange
av dei som har hest tek fordjuping i
husdyr/produksjonsdyr i 2. klasse
saman med landbrukselevane.

I tillegg til vidaregåande nivå, har

Tomb ein fagskole i storfehald og
driftsledelse. Dvs. elevane kan for-
sette som studentar etter endt
agronomutdanning. Desse er pr.
definisjon studentar (ikkje elevar)

Tomb satser tradisjonelt

Per Håvar Moe Nevland, lektor i husdyr på Tomb og leiar av den pedagogiske
husdyrseksjonen.  Foto: Tomb
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og tek ein fordjuping i storfehald
som alternativ til
UMB/HINT/Blæstad – og framtidige
jobbar for desse kan vere innafor
Tine, Nortura, m.m. Fagskolen har
ofte større eller mindre prosjekt i
fjøset gjennom året. Fag på fagsko-
len i tillegg til økonomistyring, lei-
ing og marknadsføring er  

– Rekruttering samt kjøttproduksjon
på storfe

– Avl, fruktbarhet, helse og velferd

– Mjølkekvalitet, mjølking og jurhelse

– Hus til mjølkekyr

– Fôring og stell av mjølkeku

Elevane får karakter for kvart fag (A
til F). I bl.a. faget rekruttering samt
kjøttproduksjon på storfe vil amme-
kyrne på Tomb vere sentralt sidan
studentane bl.a. skal kunne planleg-
ge og gjennomføre ein sjølvrekrut-
terande kjøtproduksjon på ein
rasjonell og fagleg god måte.
Tomb er med andre ord 2 skular:
Tomb vgs og landbruksstudier og
Tomb Fagskole. I elevkonkurransen
«Husdyrtreff», som er ein landsom-
fattande konkurranse for alle agro-
nomelevar (siste året vidaregåande
nivå), har Tomb vunne 2 av 3 fyrste-
plassar kvart einaste år sidan 2007. I
2007 vart me landets beste skule på
sau og gris, medan 2008, 2009, 2010
og 2011 vann me i kategorien gris
og storfe. 2012 vann elevane kate-
gorien sau og gris, medan me vart
nr. 2 på storfe. 

Husdyravdelingane:
Elevane har praksis i grisehuset og
tek bl.a. helgestellet åleine. Dei er
med på grisingane kvar 7. + 7. +
8.veke, og er med på alt som skjer i
sauehuset i løpet av året inkl. at
enkelte får saueklypparsertifikat.

Storfe:
Tomb har sidan 2002 hatt robotfjøs
med ca. 55 årskyr og kvote ca.
400.000 liter som er maksimalt det
eit enkeltbruk kan ha. Mjølkeytinga
er ca. 8800 kg. energikorrigert mjølk
med 3,5-3,6% protein og ca. 4,3%

feitt. Bruk av fullfôr. I tillegg til det
isolerte mjølkekufjøset har me ein
uisolert ungdyravdeling m/oksar og
ammekyr. Mellom dei to fjøsa ligg
fôrsentralen.

Me har ein mindre ammekubeset-
ning som varierer mellom 7-12 mor-
dyr. I utgangspunktet charolais,
men sidan charolaiskvigene har
vorte para/inseminert med angus,
har me fått nokre svarte dyr i beset-
ningen. Alle dyr blir fôra fram. Alle
elevane på VG1, VG2 og VG3 har
praksis i storfefjøset i tillegg til teo-
ritimar. Byrjar i starten av året med å
hente kjøttfebesetningen frå beite.
Anten frå beite på Sletter-øyene i
Oslofjorden eller beite litt unna
Tomb. Ammekubesetningen følger
elevane og studentane gjennom
året, og elevane ser skilnaden på
desse dyra samanlikna med NRF.

I tillegg har elevane og studentane
på Tomb mange utferder, - mykje
innafor husdyrfaget i inn og utland.
VG2 elevane har vore på husdyrtur i
Telemark m/ 11 husdyrbesøk inkl.
kjøtfebesøk, VG3 har vore på avlstur
til Hamar-området (inkl. Tyr på Staur
og Kvæken Løten). Fagskolen er sta-
dig på farten.

Den største utfordringen no er nok
læreplanane på vidaregåande nivå
som ikkje lenger stiller krav om
kompetanse innanfor produksjons-
dyr når ein tek landbruksutdan-
ning/agronomutdanninga og at
skogbrukskunnskap, kunnskap
innafor kornproduksjon og hage-
bruk, mm går inn i eit felleskarakter
der husdyr berre er ein liten del av
faget på vidaregåande VG1 og VG2.
Dette bør Kunnskapsdeparte -
mentet snart endre på, slik at land-
bruksutdanninga i større grad blir
for elevar som ynskjer å drive med
husdyrhald i framtida. Men me har
svært interesserte elevar, og eit
internat der både ammeku og
andre husdyr blir diskutert utover
kveld og nattetimar. 

Venleg helsing 
Per Håvar Moe Nevland, 

lektor i husdyr på Tomb og leiar av
den pedagogiske husdyrseksjonen 

Ikke spesifikt om ammeku
Her på Øksnevad Vidergående
Skole har vi mange husdyr, og driver
produksjon og opplæring i teori og
praksis av disse.
Ammeku-produksjon er ikke et
område som får spesifikk oppmerk-
somhet i undervisningen, men blir
omtalt mer generelt i undervisning-
en.
Høylandsfeet har vi for at de skal
beite i og rundt rense-parkene våre.
Har snakket med en faglærer i hus-
dyrfaget, og de sier at det ikke blir
vektlagt, og at de har ikke fagkunn-
skap nok, og må da bruke eksterne
folk med kompetanse. De er ikke
avvisende til at det kan komme
“tyngre” inn i undervisningen.

Mvh.
Kristian Malde, Avd.leder drift.

Melkeproduksjon er hovedfokus
Vi har utdanning i husdyr, men vårt
hovedfokus er melkeproduksjon,
med kjøttproduksjon på storfe som
nr 2. Kanskje delt med gris. 
For vår del er det hovedsakelig på
NRF, med noen innslag av andre
raser. Vi har melkekvote på ca
360 000 liter. Vi er i prosessen med å
bygge nytt storfefjøs, og håper da å
kunne fôre frem oksene også. 

Elles kjenner jeg ikke til skoler som
har spesialisering på kjøttfe, men
det finnes helt sikkert. 
Kanskje Naturbruksskolenes for-
ening kan hjelpe. 

Kjartan Åsebø, Rektor Val vgs

Hovedfokus på melkeproduksjon
Vi har hovedfokus på melkeproduk-
sjon på kyr og saueproduksjon. I til-
legg har vi litt om geit, kjøttfe, slak-
tekyllig/ kalkun, hest (noen elever
har lite hest, noen mye) og bitte litt
om gris. Hvis elevene ønsker det
putter vi inn litt om pelsdyr også.
Om kjøttfe har vi litt om raser (kjen-
netegn, likheter/ ulikheter) , om
egnede hus/ oppstallingssystemer
og om hvordan produksjonen kan
være (kjøttfe fra kalv til livdyr/ slakt).

Jeg vil anta at på de tre årene arbei-
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der elevene med kjøttfe spesielt i
ca. 10 timer. Generelle emner som
fordøyelse, fôrmidler, forplantning,
etikk, etologi, generell avl kommer i
tillegg.

Undervisninga er i stor grad prak-
tisk de første to årene. Det er ingen
føringer for hvor stor andel av tiden
som skal være praksis, og hvor stor
andel som skal være teori. Det er
målene i læreplanen som indirek-
te bestemmer dette. 1. året vil jeg
anta at om lag 1/6 av tiden er teori
(knyttet til det vi akkurat gjorde
eller skal gjøre i praksis). I 2. klasse vil
jeg anta at ca ¼ av tiden er teori.
Siste året er det mest teori, og her
har vi ikke så mange års erfaring så
det er vanskelig å anslå hvordan et
“normal år” vil være. Vi har et unor-
malt år nå, og elevene har ca 50%
teori i husdyrdelen av faget plante-
og husdyrproduksjoner.
Praksis er for en stor del på skole-
gårdsbruket (samdrift mellom BFK
og en privat bonde), men med noen
“turer” ut. I faget PTF er de elevene

som har praksis i bedrift ute en dag
i uka. Det kan være alt fra fjøspraksis
til gartneri til hundepensjonat  og
bedrifter som Felleskjøpet.
Mvh
Kristin Barlaug
Avdelingsleder naturbruk
Ål Vidaregåande skole

Økologisk melkeproduksjon
På Skjetlein har vi et fjøs med storfe,
der vi driver økologisk melkepro-
duksjon. Pr i dag har vi kun kjøttpro-
duksjon på sau og gris. Ellers følges
nasjonal læreplan for Naturbruk på
alle trinn, med fjøset som en viktig
læringsarena. Hvis du ønsker mer
utdypende info, er det bare å ta en
tur på besøk.

Med vennlig hilsen
Ingrid Ellen Resell 

Har naturbruk
Vi ved Tvedestrand og Åmli videre-
gående skole har linje for
Naturbruk, samt at vi også har vg2
klasse innen landbruk og gartneri,

og sist men ikke minst har vi vg3
landbruk (agronom). Viser til ved-
lagte pdf fil og læreplaner for vg2
og vg3. Håper dette er informasjon
du kan bruke, ellers er vi behjelpelig
med mer info om nødvendig.

Med vennlig hilsen
Kjell Rune Haugland, 

vdelingsleder YF
—
Ikke plass til fôringsdyr
Her på Storsteigen har vi ikke plass
til oppfôring av okser eller kjøttfe. Vi
driver undervisning innen temaet,
men da i form av utferder til produ-
senter i nærområdet. Om du vil
bidra med materiell, en leksjon
innen emnet eller lignende, så kan
det være av interesse. Vi har forøvrig
årlig en tur innom Staur der vi får en
orientering om fjøttfe.

Med vennlig hilsen
Ingar Moldstad, Driftsleder,

Storsteigen videregående skole

Uavklart på Hvam
I nr. 3 av LimousinNytt hadde vi en
reportasje fra Hvam Videregående
skole som har en limousinbeset-
ning. Sju drektige limousin kuer går
inn i storfebesetningen. Limousin
har aldri vært satsningsområde for
skolen, og med jevne mellomrom er
det blitt vurdert hvorvidt en skulle
fortsette eller ikke. Kvigene ved sko-
len ble i fjor solgt på kvigeauksjon
for et snitt på omlag 21.000 kroner. I
tillegg oppnådde testoksen på
Staur, Gubben av Hvam, å få nest
beste pris på auksjonen: Kr 81.000.
Så limousinen har ført betydelige
verdier tilbake til skolen. I år har de
to kandidater til testing på Staur.
I forbindelse med denne artikkelen
har vi sendt en henvendelse til sko-
len om videre satsning. Hittil har vi
ikke mottatt svar.

Hvam videregående skole har to testokser på Staur i år. Her Hilmar av Hvam.
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Jordbruksinntektene gjekk ned
med om lag 4 700 til kr 222 600
per årsverk frå 2010 til 2011.
Viktige årsaker til nedgangen var
dårlege kornavlingar og auka
kostnader. Det var særleg kostna-
dene til gjødsel og kraftfôr som
auka. Dette er eit av resultata frå
dei årlege driftsgranskingane
utført av Norsk institutt for land-
bruksøkonomisk forskning (NILF).
Drifts  granskingane omfattar
rekneskapstal frå 857 bruk fordelt
over heile landet.

Jordbruksinntektene, her målt som
vederlag til arbeid og eigenkapital
per årsverk, gjekk ned med 2 % på
landsbasis frå 2010 til 2011. Inn tekts -
nivået i jordbruket var høgast på
Jæren med kr 283 300 per årsverk,
etterfølgt av flatbygdene i Trøndelag
(kr 255 100) og Nord-Noreg (kr 237
800). Produksjons omfanget per
drifts eining auka, og timeforbruket
auka med 2 %.
Stor variasjon i resultat både mellom
ulike grupper av produsentar og
innan like grupper
Størst auke i jordbruksinntekta
hadde geitmjølkprodusentane med
7 % og oppnådde kr 273 300 per års-
verk. Kornprodusentane hadde den
største nedgangen, og fekk redusert
inntekta med to tredelar til kr 60 300
per årsverk. Avlingssvikt og dårleg

kvalitet var årsak til det svake resulta-
tet for kornbøndene, det svakaste
resultatet sidan 1992, Bruk med
mjølk og svin gav høgast jordbruk-
sinntekt av dei presenterte driftsfor-
mene med gjennomsnittleg kr 297
000 per årsverk, ein nedgang på 2 %
frå 2010. Mjølkeprodusentane opp-
nådde kr 233 900 per årsverk, ein
auke på 1 %. Korrigert for prisauke er
resultatet om lag uendra frå 2010.
Generelt har det vore ein auke i brut-
to produksjonsinntekter (5 %) på
grunn av auka prisar på mjølk og kjøt
i tillegg til volum- og tilskotsauke.
Kostnadene gjekk opp med 7 %.
Kostnader til gjødsel auka mest (23
%), Auka kraftfôrkostnader med 5 %
bidrar mykje til kostnadsauken.
Kostnader til drivstoff auka med 16
%.
Gjennomsnittleg nettoinvestering
per bruk var kr 83 000 mot kr 74 400
i 2010. Nivået er om lag halvparten av
toppåret 2009, men likevel høgt
samanlikna med gjennomsnitt for
siste tiåret. Det vart investert mest i
driftsbygningar, og det var høgast
nettoinvestering i Trøndelag utanom
flatbygdene. Gjelda auka med 10 % i
snitt per bruk. Gjeldsdelen for drifts-
granskingsbruka var 47 % i 2011, ein
auke på 1 prosentpoeng. Rente kost -
naden auka med 13 %.
Nettoinntekta for brukarfamilien for
2011 var på kr 725 500, ein auke på 1

%. Lønsinntekta er hovudårsak til
auken, medan bidraget frå jordbru-
ket trekte nettoinntekta ned. I dette
beløpet inngår alle inntekter for bru-
karfamilien, både i og utanfor bruket
med frådrag av gjeldsrenter og kår.
Jordbrukets del av brukarfamiliens
samla inntekter var 37 %. Bidrag frå
tilleggsnæringar med basis i ressur-
sane på bruket stod for 6 % og skog-
bruket for 2 % av samla inntekter,
medan lønsinntekter utgjorde 40 %.
Det har vore små endringar i saman-
setning av inntekt dei siste ti åra.
Samanlikna med 2000 er det ned-
gang i bidraget frå jordbruk på 6 pro-
sentpoeng og auke på 5 prosentpo-
eng frå lønsarbeid.
Inntektsverknad av jordbruksfrådrag
inngår ikkje i nokon av resultatmåla
over. Inntektsverknad per årsverk
gjekk ned med kr 500 til kr 28 000 per
årsverk. Andre frådrag kan redusere
verknad av jordbruksfrådrag. Jord -
bruks inntektene justert for skattefor-
del var kr 250 500 per årsverk, ein
nedgang på 2 % frå 2010.
For 139 gardsbruk med skog er det
utført ei eiga undersøking. Det
gjennomsnittlege skogarealet på
desse bruka er 1 400 dekar. Gjenn -
om snittleg driftsoverskot per skog-
brukseigedom var kr 48 500, ein ned-
gang på kr 5 100 frå 2010. Mindre av -
virking i gardsskogbruket var hovud-
årsaka til nedgang i resultatet.

Hverdagsglimt:

Kalv etter toppokser
Fra Lars Henden, Valsøyfjord, fikk vi oversendt dette
bildet av en nyfødt (43 kg) limousin oksekalv med
gener etter toppokser. Mora er etter den kjente
oksen Malibu. Faren er toppoksen Urville. Urville en
meget komplett okse som ble champion i sin test-
omgang. Han kombinerer meget sterke morsegen-
skaper med slakteegenskaper som ligger godt over
midlet. Fødselsindeks er 97. Døtrenes kalvingsegen-
skaper ligger på 118, melkeproduksjon på 114 og
samlet morsindeks på 113. Dette kombinerer Urville

med en avvenningsindeks på kalvene på 122 og en
samleindeks for slakteegenskaper på 109. Urville har
slektskap med Palace. 

Malibu x Urville

Nedgang i jordbruksinntektene
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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!



Olea er en 4 år gammel FF ku, født
25.04.2008. Selv med sin unge
alder, har hun allerede imponert i
besetningen. Hun er datter av kua
som var min forrige ”favoritt”. Mora
ble slaktet i 2011, 15 år gammel.
Dattera har mange av de samme
egenskaper og kvaliteter som
mora.
Olea er en veldig rolig og snill ku.
Hun har flere halvsøstre med
samme rolige gemytt. Hun er en
stor og kraftig ku, med gode bein,
bredt kryss og fint jur. Hun er ikke
leder, men forholder seg rolig og
med verdighet, når de andre gjør
opp om lederskapet. Hun er en vel-
dig omsorgsfull mor, og er snill
også med andre kalver.
Hun har gode avlsverdier på fød-
selsvekt, fødselsforløp og kombine-
rer dette med gode morsegenska-
per, som kalvingsevne og 200
dagers vekt. Hun har født tre vel-
skapte kalver uten fødselshjelp.
Faren Victor av Helgum, kjøpt av

Tor Gaarder, ga veldig homogene,
kraftige og fine kalver. Victor ble
derfor brukt i 3 år på voksne kyr, og
har mange døtre i besetningen.
Farfar er Louxor, som er brukt på
over 6000 dyr i Frankrike. Han kom-
binerer morsegenskaps indeks på
125, med muskelindeks på hele
128, i Frankrike.

Årets kalv
Årets kalv til Olea er sønn av
Uskudar. Uskudar er en god kombi-
nasjon som far til Oleas kalver, da
Uskudar bidrar med tilvekst og
muskel. Olea er nå inseminert med
Mas Du Clo, som er en av Frankrikes
mest brukte okser, med over 10.000
etterkommere. Han er far til
Uskudar. Mas Du Clo bidrar også
med tilvekst og muskel, samtidig
som hans døtre gir bra med melk.
Vi startet med ammeku tidlig på
1990 tallet, men så ikke lyset før i år
2000, da våre første Limousin krys-
ninger ble født. Etterpå har vi ikke
vært i tvil om rasevalg. Vi har fort-
satt med å krysse inn Limousin og
har også kjøpt mange fine livdyr,
for raskere å nå målet om en renra-
set Limousin besetning.

Vi har i dag en besetning bestå-
ende av 50 limousin kuer, både av
FF og kollete dyr. Vi har de senere
åra inseminert en del, og har i 2012
inseminert 44 dyr, med bla. oksene
Bavardage, Ionesco, Mas du Clo,
Abot MN, Charmant av Dovre og
kolla oksene Mateo P, Dentatus av
Dovre og danske Risvang Elvis P.
Å avle på Limousin er både

givende og interessant, så vi satser
videre på oppdrett av Limousin til
livdyrsalg og slakt.
For en tidligere melkeku bonde, er
det artig å se at slakteoppgjøret for
en Limousin, som har gått i samme
binge og med samme fôring som
en NRF okse, gir langt på vei dob-
belt så stort slakteoppgjør. Det
betyr vel at nettoen er 3 ganger så
stor…... BJØRN AASEN 
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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?

Favoritten Favoritten er ny og vil bli en gjenganger  
der ulike avlere vil fortelle litt om 
sin favorittlimousin. 

Favorittkua Olea med årets kalv som er sønn av Uskudar.
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Det er nå valgt ut to vinnere av
Norsk Limousins Fotokonkurranse.
Magne Knapstad for bildet der han
sitter på kuryggen. Begrunnelse er
at bildet er et godt uttrykk for
rasens lynne som kan oppnås ved
riktig stell av limousin. Fotograf er
sambygdingen Frida Meyer som
har dedikert rettigheter og premi-
en til Magne.

Den vinneren er limousinavler
Elisabeth Kaasa sin datter Kari Elida
Kaasa Huseby, Drangedal, for
«Skatten i enden av regnbuen»
med. Begrunnelsen er at det er et
flott naturbilde – med en godt
beskrivende og rasepatriotisk tekst:
Skatten….

Årsaken til at det nå deles ut to pre-
mier, er at det av ulike grunner ikke
er blitt utdelt priser for 2010 og
2011. Det var åtte bilder som deltok
i konkurransen. Premien er en dose
semin. Juryen har bestått av
Johannes Nybø, Ola Jørn Tilrem og
Jan Otto Veiseth.

I årets konkurranse er det sendt inn
hele 35 bidrag – alle med sitt talende
budskap og motiv. Det kan minnes
om at det er rom for flere gode
bidrag. Lykke til!

Vinnerne av NLs
fotokonkurranse

Vinnerbildene i Norsk Limousins fotokonkurranse for 2010 og 2011.
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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

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-

Heiå Limousin
Salg av livdyr

Sven Magne Skadsem
Kvernelandsv. 94, 4323 Sandnes

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

www.heialimousin.blogspot.com

Veiseteigen Limousin
Salg av livdyr

Magne Knapstad
Tymbrålen 20, 5700 Voss

Mob: 91587075
E-post: magkna@hfk.no

Rendum Limousin
Livdyrsalg av 

hunn- og hanndyr
Johan Holan

Rendum, 7620 Skogn
Mob.: 9264677
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Returadresse:
TYR
Postboks 4211 Bedriftssenteret
2307 HAMAR B ØKONOMI

ÉCONOMIQUE

Full pakke!
En bondeid samvirkeorganisasjon med landets 
desidert mest kjente varemerke på kjøtt gir deg 
trygghet for leveranse. I tillegg har vi som kjent 
et mål om å være best på produsentpris.   

Men din økonomi er også avhengig av gårdens 
drif tsresultater. Med landets beste fagkompetanse 
på storfekjøttproduksjon er Nortura med på å 
trygge din økonomi ved å bidra til en effektiv og 
lønnsom drif t . Vi tilbyr rådgivning på høyt faglig 
nivå innen fagområdene fôring, drif tsopplegg, 
husløsninger og forebyggende dyrehelse. 

Rådgivningsgaranti
Ved å delta i rådgivningstilbudet til Team Storfe 
lover vi at produksjonsresultatene bedres. Om 
ikke resultatforbedringen har en verdi på minst 
3 ganger kostnaden på tilbudet, blir de faktu-
rerte kostnader til rådgivningen refundert .  Dette 
betinger selvsagt at de råd som gis følges opp av 
produsenten.

Mer informasjon om våre tilbud finner du på  
http://medlem.nortura.no

Foto: Grethe Ringdal


