
Bulls Eye for Norsk Limousin.  Medlemstallet har økt med 122 % på de siste tre årene.
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Leder: 
Helge Bjugstad
Tajet
2372 Brøttum,
Tlf: 62 36 06 02 mob. 95 98 14 82. 
Epost: hebjugst@bbnett.no 

Nestleder: 
Johannes Nybø
Bøveien 56
4070 Randaberg
Tlf: 51 41 80 92 Mobil: 91 85 77 63
E-post: nyboe@c2i.net 

Sekretær: 
Christin Helene Jordbrudal
Frigstad
4646 Finsland
Tlf: 38 18 03 83, mob. 91 74 55 17
Epost: chcj@online.no 

Kasserer: 
Øyvind Aandstad
Sluppenveien 384
1860 Trøgstad. 
Tlf: 69 82 64 55, mob. 95 15 18 30
Epost: oeaan@frisurf.no 

Styremedlem:
Håvard Nøstegård, 
Ansvarlig for NLs hjemmesider
2666 Løra
Telefon: 61243894   Mobil; 90839684
E-post: haavanoe@frisurf.no

1. vara: 
Lars Henden, Henda, 6687 Valsøyfjord.
Tlf: 71 55 71 21, mob. 90 13 09 76 
E-post: larsh@c2i.net 

2. vara: 
Anders Myre Velo, Velo, 3520 Jevnaker,
Tlf: 61 31 56 21, mob. 99 72 32 40 

3. vara: 
Trond Clausen, 3239 Sandefjord,
Tlf: 33 45 30 57, Mob. 90 01 89 92, 
Epost, t-clause@online.no 

Avlsutvalget
Leder: 
Gustav Steinvik, 7510 Skatval. 
Tlf; 74 80 32 58/ 92 68 84 99. 
E-post: gusstein@online.no 

Nestleder: Ola-Jørn Tilrem
Medlemmer: Helge Bjugstad og 
Anders Myhre Velo 

LimousinNytt
Ansvarlig redaktør; Ola Jørn Tilrem, Eide,
8900 Brønnøysund
Tlf; 750 26785 / 908 22064. 
E-post: ola.jorn.tilrem@monet.no

Annonseansvarlig
Mathias Romsås, Høyby gård 2389 Moelv
Tlf; 62331345 / 901 34045

E-post: matrom@online.no

Jubelåret 2007
Leder:Leder:

Vi har tilbakelagt 2007 med meget
gode resultater. Aldri har vi hatt
flere medlemmer en nå. Fra 2005
har økning vært på 122 % . Siste år
har vi fått 62 nye medlemmer. Det
er 100 % mer en raselaget som
økte nest mest. I starten av 2005
var vi det fjerde største raselaget i
Norsk Kjøttfeavlslag målt i antall
medlemmer og i dag er vi nest
størst.

LimousinNytt og Limousin Info har
vært hovedelementer for å skape
fremgang. LUN har med sin mer
pris satt limousinens kvalitetsfor-
trinn på dagsorden og generert
medlemmer. Vår hjemmeside har
fått ny logo og funksjonalitet for
innmelding av nye medlemmer.
Enkeltprodusenters evne til å mar-
kedsføre rasen har vært uvurderlig.
Norsk Limousin har også gjort et
godt stykke arbeid.

Fremgangen er stimulerende, men
på ingen måte uventet.
Limousinen har som rase en egen-
kraft i måten den møter markedet.
Limousin ikke bare innfrir, men den
overgår ofte forventningene både
fra bonden , industrien og kanskje
viktigst av alt, kunden i sluttmarke-
det. Slikt skapes det vinnerkultur
av.

Fra januar 2008 og frem til dags
dato har 14 nye medlemmer meldt
seg inn i Norsk Limousin.

Gode resultater motivere styre for
videre arbeid. Styre har bestemt at
det i år skal gis ut fire nummer av
LimousinNytt og et Limousin Info.
Budsjettet for 2008 er dobbelt så
stort som inntektene fra medlems-
kontingenten. Det medfører at til-
litsvalgte må skaffe midler
gjennom salg av annonser for kr.
120.000 for å ha nok økonomiske
ressurser å dekke aktivitetsnivå.

Styre håper at det er motivasjons-
faktor nok for hvert enkelt medlem
til å verve nye medlemmer til
Norsk Limousin og fortsette å mar-
kedsføre rasen.
Husk at Limousin vil være den

rette rasen for storfeprodusenter
som ønsker det beste dekningsbi-
draget og et godt kalvingsresultat
med minst mulig tidsforbruk.
Ta kontakt med TYR og få tilsendt
Limousin Info som er et meget
godt hjelpemiddel for å verve nye
medlemmer for eksempel ved salg
av livdyr.

Styrets mål er at Norsk Limousin
skal ha 300 medlemmer i løpet av
2008, og det skal vi få til i felles-
skap!

Limousin Unik som nå er eid av
130 storfekjøttprodusenter gikk i
2007 med et overskudd på ca
200000,- kroner. Gammel gjeld til
daglig leder er nedbetalt og
grunnlaget for veien videre har
aldri sett bedre ut enn nå.
I løpet av de neste tre årene er
målet å øke til 2000 slakt fordelt på
aspirant en, okse unik og kalv unik.

Påmelding til STAUR er vår store
utfordring. Vil benytte anledning til
å oppfordre alle til å melde på
oksekalver som er født mellom 1.
januar og 1. april for testomgang-
en 2008/2009.
Tenk på inseminering av de beste
hunndyrene for å produsere test-
kandidater for testomgangen
2009/2010.

Avlsutvalget har foretatt import av
tre nye okser som er omtalt i bla-
det. Har du kuer med genstatus O
så anbefaler jeg å inseminere de
med kollet okse i håp om å få
oksekalv som kan sendes til Staur.
Ønsker alle en fin vår.

HELGE BJUGSTAD
LEDER NORSK LIMOUSIN

www.kjottfe.no/limousin
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Neste nummer
av Limousin Nytt kommer i juni.  
Stoff, bilder og annonser sendes til
Ansvarlig redaktør; Ola Jørn Tilrem,
Eide, 8900 Brønnøysund
Tlf; 750 26785 /  908 22064. 
E-post: ola.jorn.tilrem@monet.no

0

50

100

150

200

250

300

Abe
rd

ee
n 
Ang

us

C
ha

ro
la
is

H
er

ef
or

d

H
ig
hl
an

d 
C
at

tle

Li
m

ou
si
n

Sim
m

en
ta

l

Ti
ro

le
r G

ra
uv

ie
h

Blo
nd

e 
d’
Aqu

ita
in
e

D
ex

te
r

G
al
lo
w
ay

2004

2005

2006

2007

Aberdeen Angus Charolais Hereford Highland 

Cattle

Limousin Simmental Tiroler 

Grauvieh

Blonde 

d’Aquitaine

Dexter Galloway

2004 131 183 171 62 100 139 25 15 8 0

2005 129 229 163 71 134 123 25 18 8 7

2006 120 246 156 83 157 107 25 19 8 9

2007 126 284 162 114 219 104 56 16 10 8

Medlemsutvikling i TYR

RETTELSE FRA 
FORRIGE NUMMER:
Artikkelforfatter ble
dessverre  kreditert
feil artikkel.
Artikkelen Limousin i
 tyrefekterland var
skrevet av Håvard
Nørstegård.

Red.

1.-3. august vil det  bli arran-
gert et weekendtreff for kjøtt-
feinteresserte på Honne Kurs-
og konferansesenter,
Biri.  Faglig påfyll og sosialt
samvær med blant
annet  uoffisielt
Norgesmesterskap i  volleyball
mellom raselagene vil står på
 programmet. Det er Norsk
Limousin, Hedmark og
Oppland  fylkeslag av TYR ,
Felleskjøpet og Nortura som
står som arrangør.  Detaljert
program vil bli offentliggjort i
neste nummer av Limousin-

KJØTTFE -
TREFF

ØKT SIDETALL  
Limousin-Nytt har økt sidetallet med fire sider fra og med første
nummer 2008. Dette fordi vi har tatt inn flere annonser uten at det
skal gå ut over stoffinnholdet, men også fordi vi vil rydde plass til
flere  artikler fra vår engasjerte medlemsmasse.  Vi tar  gjerne imot
flere innspill og minner om den årlige fotokonkurransen. Red.
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Den årlige livdyrauksjonen i februar på Borderway
Mart i Carlisle, England befester trenden som har
vært i britisk ammekuhold gjennom det siste tiåret.
13 limousinokser brøt det magiske femsifret gui-
nasbeløpet. Tro mot tradisjonen oppgir britene
livdyr prisene i guinas. En guinas tilsvarer ett pund
og fem pence. Det vil altså si at 13 limousinokser
ble solgt til priser fra 110000,- Nkr til topprisen
352000,- Nkr. RED.

Limousin selger
godt i Carlisle

- veien til lønnsom kjøttproduksjon

Gir høg slaktekvalitet

Protein og mineralinnhold

tilpasset oppfôring av okser
Sikrer godt vommiljø og stabil
mage

FORMEL Biff

Dorcorsllwyn Brynmor ,sønn av franske Nenuphar ble
solgt for 352000,- Nkr.

The Scotch
Premier Meat
Christmas Show
som ble avholdt
i desember er
en konkurranse
om beste kvali-
tetsslakt i
Skottland.
Konkurransen
ble i 07 vunnet
av en 19mnd
gammel !
limousin kvige
levert av Tom
Johnston ,
Huntley. Hun hadde en slaktevekt på 388,5 kg og
ble klasset til U+. RED.

Limousinkvige vant
slaktkonkurranse
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STØRRELSE
Limousin skal ha en  stor , fin og
sterk beinbygning. Voksne kyr skal
ha en gjennomsnittlig levendevekt
på 650 kg og voksne okser 1000kg.

FARGE
Limousinen skal ha en livlig , gylden
brunrød farge. Det er rom for litt
variasjon , men fargen skal ikke
være verken for mørk eller for lys.
Limousin skal ha lys farge under
magen, på innsiden av lårene, rundt
øyne og mule.
Dyr som har flekker som avviker fra
hovedfargen som er større enn
1,25cm i diameter og befinner seg
over en tenkt linje fra spissen av
brystbeinet til et punkt der nedre
og bakre del av flanken møter låret
( litt i underkant av bakre kneledd)
er ikke stambokførbar.

HODE
Limousinens hode skal være kort ,
bredt og med brei mule. Er dyret

hornbærende skal hornene være
fine og symmetrisk, foroverbøyd
med en lett oppsving mot spissen.
Spissen skal ha en anelse lysere
farge enn resten av hornet.

KROPP
Limousinens kropp skal ha en mus-
kuløs forpart, et dypt og rundt bryst
med god bue i ribbene. Ryggen skal
i sin helhet være brei og rett.
Bakparten skal være rund og mus-
kuløs med  lårbeinsknuter (omdrei-
er) som ikke er for fremstående.
Lårene skal være konvekse og dype.
Magen skal være vid , men rett og
ikke for omfattende i underlinjen.
Huden skal være fin og smidig.

BEIN
Beina skal være finlemmet og ster-
ke med en ganske rett og solid fot-
stilling.

Dyrene skal ha et medgjørlig og lett
håndterbart gemytt.

STAMBOK
I Norge er limousin i en særstilling
blant kjøttferasene i og med at
limousin stambokføres i to katego-
rier. Både lukket og åpen stambok.

LUKKET STAMBOK
Med lukket stambok mener vi dyr
som har genstatus full french (F).
Disse dyrene er avkom etter full
french limousindyr uavbrutt tilbake
til den franske Herd-Book for rasen.

ÅPEN STAMBOK
Dyr med åpen stambok har gensta-
tus ” O” som står for oppkrysset.
Dette er dyr som er oppkrysset til
limousin fra andre raser eller krys-
singer. Minimumskravet for å få
utstedt stambok for oppkryssete
dyr er for hunndyr 15/16 (93,75 %)
raserenhet og for okser 31/32
(96,87 %) raserenhet. 

RED

RASESTANDARD
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Nytt fra LUNNytt fra LUN

I grenda Budalen i
Midtre-gauldal kommu-
ne i Sør-Trøndelag bor
en aktiv familie. I likhet
med mange andre i
grenda er jordbruket en
viktig sysselsetting og
inntektskilde. Familiens
ansikter er Karin (8),
Torgunn (11), Anders
(14), Svein (41) og Randi
(38). Brukerparet ber
oss også nevne kårfol-
ka, hvor ”kår kallen” gjør
en betydelig jobb i den
daglige drifta.

Budalens 500 innbyggere, har et
sterkt sosialt samhold. Landbruket
står sterkt her i grensa mot
Forollhogna og fjellet. De mange
gårdsbruka driver for det meste tra-
disjonelt med  melk og sau.
Det naturgitte forhold sier klart fra
om at her er det grasdyrking som er
mest aktuelt.
Gården til Randi og Svein ligger ca
500 moh. Det er Svein som er opp-
vokst på gården og var aldri i tvil
om at han skulle føre slektsarven
videre. Bruket har 118 dekar dyrka-
jord, men har forholdsvis lite skog. I
tillegg til eget areal leies 114 dekar
som for det meste brukes til beite. 

I likhet med mange andre gårdbru-
kere så har både Randi og Svein
arbeid utenom bruket. Svein kjører
nyklekte kyllinger for Hugaas

Rugeri. Han er  borte 3-4 dager for
uka, ofte med en overnatting. Randi
jobber i 70 % stilling ved landbruks-
forvaltninga i nabokommunen. Det
er i grunnen veldig forståelig at de
med denne jobbsituasjonen avvik-
ler melkeproduksjonen. Den siste
melka ble levert i midten av januar i
år, men kvoten er ikke solgt. De
synes begge det ble lite igjen for
arbeidsinnsatsen med melk, i til-
legg til at det ble vanskelig å kom-
binere med så mye arbeid utenom
gården. I første halvår i fjor hadde
de fast avløser som melket når
begge var på arbeid. Det siste halv-
året hadde vi fjøset selv i tillegg til
jobb utenom. Det gikk for en tid,
men fant fort ut at dette ble for
arbeidskrevende forteller de to
aktive gårdbrukerne.

Nye limousinavlere i Budal
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Nytt fra LUNNytt fra LUN

”To generasjoner samlet”

Kjøttfe har vært tema i flere år for-
teller de to. Når beslutningen nå er
tatt føles det naturlig, både med
tanke på bruk av husdyrromma og
interessen. Vi begynte å inseminere
med en del melk-simmental for 7-8
år siden med det i bakhode at da
ble overgangen til kjøtt mye
enklere. Simmental har ikke helt
innfridd forventningene, så nå vil vi
prøve limousin. En spennende rase,
og med LUN ser vi gode muligheter.
Det står fortsatt noen NRF-kyr igjen
i fjøset, men mesteparten er nå sim-
mentalkrysninger som er insemi-
nert med limousin. Den første kua
som er inseminert med limousin
skal kalve nå i mars forteller de. Vi
har også kjøpt oss en limousinokse
som skal brukes på noen av dyrene

i sommer. De ferske limousinavler-
ne er opptatt av avl, og vil fortsatt
inseminere en del kyr for å oppnå
en best mulig avlsmessig fremgang
forteller de to. 
Fjøset skal i starfasen stort sett bru-
kes som det er. Noen små foran-
dringer er gjort, bl.a. er grinder som
forlenger båsskillene satt opp for å
ha binger ved kalving. Kua dispone-
rer 2 båser, går løs i starten etter kal-
ving, men blir etter hvert bundet.
Renholdet er enklere når kyrne bin-
des, og hver ku disponerer to båser
hver. Kalvene går løse bak kyrne.

Randi og Svein forteller at de har
noen planer for omgjøring og har
hatt bygningsplanlegger på besøk.
De ønsker å se på mulighetene for å

rive ut siloene og bruke det frigjor-
te arealet til husdyrrom.
Rundballene har også inntatt
Budalen, og siloene er derfor ikke i
lengre i bruk.
Før vi tar en beslutning om ombyg-
ging, vil vi se hvordan dette går sier
det optimistiske brukerparet fra
Budal. I tillegg til hovedfjøset, så
har vi gammelfjøset, hvor vi kan ha
ca 16 ungdyr. 

Noen mener at når en slutter med
melk så går det 3-4 år så er det ikke
dyr på gården lenger. Det skal vi
motbevise avslutter Randi og Svein
optimistisk!  
Limousin-nytt ønsker familien lykke
til. 

TROND JÆRE
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Styret i Limousin Unik
Norge (LUN) kunne i sin års-
melding slå fast at drifts -
året 2007 har vist en svært
tilfredsstillende utvikling.
Oppslutningen om sel -
skapet er økt betydelig. Det
samme har den totale
 verdiskapningen både på
eiernes hånd og i selskapet.
Dette har skapt grunnlag
for et overskudd i selskapet
som har gjort det mulig å
nedbetale gjeld samtidig
som at tilfredsstillende
likviditet er sikret.

LUN-eiernes totale verdiskapning
gjennom LUN og de samarbei-
dende slakteriene ble fordoblet i
forretningsåret. Den brutto verdi-
skapningen på eiernes hånd ble på
om lag 19 mill kroner i samlet slak-
teoppgjør og LUN-tillegg, men
utenom offentlige tilskuddsord-
ninger. Aktiviteten må anses for å
ha vært høy når det gjelder å sikre
framtiden for varestrømmen
gjennom LUN og de samarbei-
dende aktører. Dette gjelder for
både å sikre økonomien i prosjek-
tene, markedstilgangen for produk-
tene og forutsigbart og ønsket til-
fang på slakt.

Vi har gjennomført målrettede til-
tak både i forhold til eiersiden, sam-
arbeidende industriaktører og dag-
ligvareforretninger og overfor for-
brukerne. Styrets økonomiske mål-
setting for året er oppfylt. 

Økonomisk oversikt:
LUNs samlede driftsinntekter var på
2,7 mill kroner i 2007. Brutto drifts-
inntekter eks. offentlig støtte og
innbetalte andeler var pr. 31.
desember på ca kr.2,5 - mens netto
utbetalte merpriser til produsent
utgjorde kr. 1.420.706,-. Resultatet

ble kr. 228.169,-. Resultatet for 2006
ble kr. 19.550,-.
Utbetalingene til eierne har ikke
vist den samme veksten som i tidli-
gere år. Dette skyldes justering av
nivået på de merprisene som blir
fakturert Fatland for å få deknings-
bidraget til Fatland på et økono-
misk forsvarlig nivå, - og som nevnt
ovenfor at en større andel av mer-
prisen skulle gå til dekning av LUNs
kostnader.
Med til det totale bildet hører at de

samarbeidende slakteriene på
samme tid forbedret sine ordninger
for tilleggspriser. Derfor ligger de
samlede merprisene ut over bran-
sjens veiledende avregningspriser
fra LUN og Fatland på samme nivå
som i 2006. Det forhandles med
slakteriene i Midt-Norge om å få til
tilnærmet like vilkår for tilleggs -
priser.

Summen av tilleggs- og merpriser
må ses i sammenheng med de
 priser som er mulig å hente ut av
markedet.

Tilførsler og verdiskapning
Totalt ble det slaktet 995 dyr som er
en økning på 34 % fra året før. Totalt

ble det slaktet 282.600 tonn som er
en økning på 40 %. For de kategori-
ene som inngår i LUNs merkevarer
er det ønskelig å få til en jevnere
fordeling mellom Okse og Kalv Unik
gjennom året.

Styret ser med tilfredshet på at de
ulike ordningene som LUN har
kommet fram til sammen med sam-
arbeidspartnerne, bidrar i sum til å
styrke økonomien i en besetning
sett som helhet. Videre kan det fast-
slås med tilfredshet at de samarbei-
dende slakteriene i oppbyggingen
av sine prisløyper gjør det gunstig å
satse på kvalitetsslakt – og der stil-
ler limousin-rasen i øverste klasse.

Det er dog en utfordring å stimu-
lere til en utjevning i leveransene
gjennom året mellom Kalv og Okse
Unik. Virkemidlet med varierende
merpriser har vært diskutert. Både
veiledende avregningspriser og
slakterienes tilleggspriser er innret-
tet mot dette – uten at det synes å
gi vesentlig effekt på tilførslene
gjennom året. Dette trolig fordi at
det er andre naturgitte og drifts-
messige forhold som økonomisk
sett har mer avgjørende betydning
for den enkelte bruker enn periode-

Nytt fra LUNNytt fra LUN         

Svært positivt år for  

Fagsjef Jermund Vågen, Felleskjøpet, hadde en årvåken lytterskare under sitt
foredrag om fôring på en fagdag i Halsa sist høst.
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vise variasjoner i avregnings -
prisene. 
Konklusjonen til nå har vært at pri-

sløypene til LUN i tillegg måtte
inneholde så store sesongvariasjo-
ner at det ville ha større effekt på
den totale økonomien i kjøttpro-
duksjon enn det ville ha på omleg-
ging av produksjonen på tvers av
en god utnyttelse av gårdens res-
surser.

Med unntak av de aller minste
besetningen som spesielt satser på
Kalv Unik, er det noen som har lyk-
kes med å få til et driftsopplegg
som naturlig gir spredt kalving. En
modell for et slikt opplegg må utar-
beides. I tillegg må det inn en for-
ståelse og aksept for at det blir sta-
dig mer viktig med markedstilpas-
set produksjon jo større volumet
gjennom LUN blir.

Salg og markedsføring
Styret er fornøyd med at LUN sam-
men med Skjeggerød har langt på
veg lykkes i å få satt sammen en
portefølje av butikker som tar unna
alle stykningsdelene, og at det
eksisterer konkrete forslag til å
utvikle produkter av produksjons-
kjøttet.

Dette imøtekommer den strategi-
en som er lagt for å styrke økonomi-
en i varestrømmen for våre samar-

beidspartnere: At de skal tjene
penger på to punkter i varestrøm-
men – både i slakting og skjæring
og på produserte varer.
Det er derfor viktig at LUN har øko-

nomisk kraft til å spille pådriverrol-
len i den videre utvikling. Selv om
kostnader med emballasje blir lagt
inn i produktkalkylene, vil hoved-
tyngden av utviklingskostnadene
måtte tas av LUN.

Innmelding og mottak
Gjennom året som helhet har vi
maktet å ta imot prognoserte inn-
meldinger og etterinnmeldinger.
Det skal være et uttalt konkurranse-
fortrinn for LUN og de samarbei-
dende slakteriene at det vises flek-
sibilitet i innmelding og mottak av
slakt. Det er en strategi som er stort
sett enkel å gjennomføre i et mar-
ked med underskudd – med unntak
av en kort tid på høsten.

Vi har fått tilbakemeldinger på at
dette fortrinnet virker, og er en av
flere grunner til den økte oppslut-
ningen om LUN og de samarbei-
dende slakteriene.

Medlemsarbeid
LUN har fått 36 nye andelseiere i
2007, og med de som er kommet til
i 2008, eies i dag LUN av 120 limous-
inavlere.

LUN har i beretningsåret arran-
gert flere limousin fag/temadager
sammen med de samarbeidende
slakteriene og LUN-fadrene. Det er
utarbeidet et opplegg for ”Kaffe
med limousin attåt” som et alterna-
tiv til dagsseminarer. Det er blitt
arrangert ”kaffemøter” på Dovre
med om lag 10 deltakere. I Aksdal
samlet tiltaket et trettitalls delta-
kere. Fagdag ble avviklet i Halsa
med om lag 20 deltakere. Dessuten
var LUN deltakere på produsent-
treff i regi av Fatland – på Hamar
med et 50-talls deltakere og i Ølen
hvor Fatland samlet om lag 400
produsenter.

I tillegg til dette har LUN/Fatland
gjennomført flere gårdsbesøk. Og
det er blitt sendt ut spesialinforma-
sjon sammen med slakteavreg-
ningene fra Fatland Oslo. Stoff om
LUN er blitt presentert gjennom
hver utgave av LimousinNytt.

Det er planlagt oppfølging av alle
disse tiltakene i 2008. 

Prosjekt Limousin 
Unik Midt-Norge
Etter en litt forsinkelser i den forbe-
redende saksbehandlingen fra
både prosjekteierne og tilskuddsy-
terne, kom slakting, skjæring og
salg i gang først på tidlighøsten
2007. Like etter offentliggjøringen
av prosjektstarten, meldte flere
limousinavlere inn i LUN. Tilfanget
på slakt fra Midt-Norge er så stort
at bare en liten del av slaktene til
nå blir tatt hånd om av den samar-
beidende produksjonsbedriften
Hognamat.
Det ble valgt å satse på leveranser
til butikker som Hognamat fra før
av solgte varer. Dette passet til den
godkjenning som Hognamat har,
og ga rom for å starte arbeidet
med å bli godkjent som leverandør
til landsdekkende kjeder. 

JAN O.

      Nytt fra LUN  Nytt fra LUN

   r Limousin Unik

Torleif Susort, Tysværvåg (th), ble enstemmig valgt som nytt styremedlem i
LUN. Her er han vert for et fagtreff om limousin sist høst.
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Kuhn gjør hverdagen enklere

Kuhn Primor 2060  
Velg mellom den enkle Primor 2060 H for halm-
blåsing eller den mer avanserte Primor 2060 M 
som er beregnet for både halmstrøing og fôring. 
Kuhn Primor har allerede bevist sine suverene 
egenskaper enten man skal strø eller fôre. Kuhn 
kan også levere slepemaskiner som tar med seg 
både 2 og 3 rundballer.

Kuhn Euromix I 2070 
Kuhn Euromix l med 2 vertikale blandeskruer er en vinner. Den er enkel i bruk og kan leveres i størrelsene 16, 20, 
22, 25 og 27 m3. Kraftige og doble girbokser med stor lageravstand samt stor fl ensfl ate mot en kraftig bunn gjør at 
denne  maskinen gjør jobben hver dag, år etter år. Utmating skjer til høyre eller venstre, eller begge deler. Kuhn har 
 fullfôrvogner som kan tilpasses de fl este typer fjøs. 

Be om tilbud!Be om tilbud!

Be om tilbud!Be om tilbud!
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For det kan være en realitet
hvist du ikke melder på til årets
testomgang.
I dag har vi 16 testokser, da må

vi minst ha 32 påmeldte.
De to siste årene har vi i real -

iteten ikke hatt så mange.Selv
32 okser er alt for lite å velge i,
for på sikt vil det gå utover
 kvaliteten på Staur.

Styret i NL har bedt NKA om
bedre rammebetingelser.

Avlsutvalget i NKA går inn for
å fjerne forskjellsbehandlingen
mellom aktive og ikke aktive
avlsbesetninger. Også råde -
retten over selveierokser håper
vi å få på plass.
Men ting tar tid.
Alt av økonomisk art, må styre-
behandles i NKA.

Hva vi får av bedre betingelser
vil bli lagt ut på våre hjemme -
sider.

Så har du okser  født mellom
1/1-08 - 7/4-08 så meld dem på
innen fristen den 13 mai.

GUSTAV STEINVIK
LEDER AVLSUTVALG

Hva synes du om en testomgang
på Staur uten Limousinokser?
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ProdukterProdukter

Hvis flokken din har en leder som ska
Våre produkter er utviklet og produse

Vi har lang erfaring i å finne gode 

• Fanghekker
• Bingeskiller 

(0,4 m - 7,0 m)
• Porter 

(0,4 m - 7,0 m)
• Liggebåser
• Kraftfôrautomat

for kalv på beite
• Fôringskasser

med og uten fang

www.bbagro.no
tlf. 69 12 68 00

  

pe        
ert ved regionen Limousin i Frankrike.
lø      
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for løsdriftfor løsdrift

per uro: Kjøp solid utstyr fra BB agro.
ert ved regionen Limousin i Frankrike.
løsninger for deg og din besetning.

• Komplette
drivgang-systemer

• Behandlings- 
bokser

• Storfevekt
• Klauvskjærings-

boks
• Gummimatter
• Gjødselskraper
• Kubørster

Trøndelag:
Erling Gresseth
Tlf. 918 77 315
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Bare en halv time gammel starter
limousinen med å presentere den
første i rekken av rasens mange
styrker og fortrinn. Limousin -
kalvens  livskraft  og evne til  raskt å
komme seg opp på beina og finne
frem til spenene er en utrolig viktig
egenskap. Nettopp denne egenska-
pen gjør limousinen ettertraktet
også i kryssingsavl fra raser hvor
mangel på denne livskraften er et
problem.
Før eller senere vil det imidlertid av
ulike årsaker kunne oppstå situasjo-
ner der det kan være behov for å
hjelpe til slik at en er sikker på at
kalven får i seg den viktige råmelka
før det går for lang tid. Det kan være
at ku og kalv ble forstyrret etter kal-
vingen, overbeskyttende og urolige
førstegangskalvere, kortbeint ku
som er sid i jure eller andre ting.
Man skal ha respekt for en nykalvet

ku og ta nødvendige forhåndsre-
gler med oppbinding eller fiksering
før en går i gang med slikt arbeid.
Kalven er fra naturens side instink-

tivt mest motivert til å søke etter
spenene umiddelbart etter at den
har lært seg å stå på bena. Drar
søket etter spenen av en eller
annen grunn ut i tid kan det variere
en del fra kalv til kalv hvor lærenem
og villig den er til å ta spenen i
ettertid.
Vanlig metode er at man ved å la

kalven suge på en finger stimulerer
kalvens sugerefleks, for så å manøv-
rere kalvens mule i kontakt med
spenene for å få den til å begynne å
suge der. Et lite triks kan være at
man samtidig stryker kalven på
baksiden av låret på en slik måte at
kalven tror at den blir slikket av sin
mor. (jada, man skulle hatt to armer
til) Denne stimulansen ser ut til å bli

mottatt som en oppmuntring hos
kalven og den blir ivrigere i sitt søk
etter å finne frem til spenene.
Det er imidlertid viktig å ha med
seg at denne berøringen også sti-
mulerer en refleks som utløser en
trang hos kalven til å gjøre sitt for-
nødne.  Det gjelder både å kvitte
seg med tarmbekk og urin. Det er
derfor lett å få en håndfull hvis en
ikke følger med.
Noen ganger vet man ikke om kal-
ven har fått i seg melk. En mett kalv
er selvsagt vanskelig å ”lære” å drik-
ke. Først bør en sjekke om kalven er
slunken eller fyldig i vomma. Sjekk
også juret på kua. Har kalven druk-
ket er juret, og helst fremre del min-
dre melkesprengt. Spenene er rei-
nere og det kan være spor av
melk/sikkel på spener og jur. 

Red.

AMME –TRIKS
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Denne fine tegningen er tegnet av Marlene Nørstegård.
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Over hele verden har Limousin
anerkjennelse for rasens lette
 kalvinger. Ingen har imidlertid
garanti mot at tung kalving kan
oppstå. Årsakene til tunge kalv -
inger kan være flere, og du kan
påvirke noen av dem.

Med begrepet tung kalving menes i denne sammen-
hengen kalvingsforløp som bærer preg av at kalven er
i største laget i forhold til fødselspassasjen den skal ut
gjennom og at kua / kviga derfor må ha assistanse med
å få kalven forløst. En vanlig konklusjon i slike tilfeller er
at faren til kalven får skylda. Midt i frustrasjonen kan
det nok føles greit å få plassert skylden noe sted, men

skal man ha en preventiv tilnærming til forholdet så er
det viktig å være klar over at det er en hel rekke fakto-
rer som kan forårsake tung kalving.

Det er riktig at det er en viss arvbarhet på fødselsvekt
fra far. Hadde far høy fødselsvekt er det økt sjanse for at
dette kan føres videre til avkommet. Et for sterkt fokus
på høye avvenningsvekter og høy tilvekst i avlsarbei-
det vil over tid resultere i at fødselsvektene kryper opp-
over.
En ting vi ofte glemmer er at 50 % av arven kommer fra
mor. Hennes arv vil selvsagt også påvirke fødselsvekta
hos kalven. Vi ser at kalvene i en flokk med kyr som har
gått med samme okse og i samme miljø kan ha store
variasjoner i fødselsvekter.
Kuas evne til å føde ut fra arealstørrelse og vinkel i

krysset har også mye å si for fødselsforløpet.
Kyr kalver lettere enn kviger. For tidlig bedekking av

kvigene vil ofte føre til tung kalving. Kjønn på
 kalven vil også spille inn da okse kalver i snitt er to
kilo tyngre enn kvigekalvene. Utegang og mosjon
for kyrne vil ofte resultere lettere kalvingsforløp.
Drektighetslengde er også en faktor som spiller
inn. Kalven vokser i mors liv og når drektighetsti-
den går ut over forventet kalvingsdato så øker
sjansene for tung kalving. På de britiske øyer gis
det indekser for drektighetslengde som er en arv-
bar egenskap, slik at man kan ta det med i betrakt-
ninger i avlsar  beidet.

Mange har gjort dyrkjøpte erfaringer med at for
sterk foring med protein rikt for i siste del av
drektig heten kan gi tunge kalvinger. Kjøt t feholdet
er en ung produksjonsform i Norge. Ofte har
ammekubonden foringstradisjon fra melkepro-
duksjon i bagasjen.
Rundhåndet tildeling av både kraftfor og prima

surfor som er slått ved begynnende skyting kan
lett føre til at kalven i mors liv blir for stor og i til-
legg øker mye i omkrets. Videre vil ei ku som er
foret for hardt bli feit, noe som også bidrar til å
snevre inn fødselsveiene. Denne kombinasjonen
gir tung kalving.

Det kan være vanskelig å gjøre innrømmelsen at
problemet med tung kalving ikke nødvendigvis
skyldtes oksen, men at det kan være selvforskyldt i
form av overforing. Mange erfarne ammekupro-
dusenter mener nettopp at for hard foring er

TUNGE KALVINGER

Bardal Gård Tlf.: 74 14 76 00 e-post: info@forsentralen.no
7724 Steinkjer Faks: 74 14 93 99 www.forsentralen.no

Spesialist i 
landskapspleie
Spesialist i 
landskapspleie
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hovedgrunnen til tunge kalvinger. Det kan være lurt å
rådføre seg med erfarne yrkesbrødre som har gode
resultater å vise til.
Kyr og kviger skal være i god kondisjon og normalt

hold ved kalving. Verken feit eller mager.
Oppstallingsforhold, individuell forutnytting og atferd
hos kua kan også påvirke kalvens fødselsvekt. I løsdrift
får ”matbølla” gjerne større kalver enn den kua som er
nederst på den sosiale rangstigen.
Kanskje største avvik i fødselsvekt og forløp får en når
flere av disse faktorene virker negativt sammen. Hvis
en for eksempel har brukt en okse som gir fødselsvek-
ter over gjennomsnittet, på en ung kvige med liten
bekkenåpning, hun går ti dager over tiden, drektig med
en oksekalv og er foret rimelig hardt de to-tre siste
månedene før kalving. Med slike forutsetninger er en
nærmest garantert tung kalving.
Er man som limousinavler ofte utsatt for tung kalving
er dette unormalt og man bør helt klart gå gjennom
sine driftsrutiner. Har kvigene fått tilstrekkelig kropp-
sutvikling før de bedekkes?  Og fremfor alt, fores det
riktig i drektighetsperioden?

Red.

Sluppenvn. 354, 1860 Trøgstad
Tlf. 95838065 - post@aandstad.no

Ole A. Dahl, Dal, 3175 Ramnes
Tlf. 99267408 - oleadahl@online.no

STORFE

Stort utvalg av innredning
og utstyr for storfe.

Ta kontakt med en av oss!



Etter vel 20 år med overproduk-
sjon av de fleste jordbrukspro-
dukter er det nå en underdek-
ning på flere produkter. Derfor
har blant andre limousin unik
Midt-norge  satt fokus på hvor-
dan en kan få flere gårdbrukere
til å satse på kjøttproduksjon. 

Det er behov for å fokusere på
mulighetene innenfor produksjo-
nen av storfekjøtt. Dette ønsker
limousin unik og storfe i vekst i
samarbeid med Rennebu kommu-
ne å se nærmere på. I samarbeid
med lokale og regionale aktører er
det første møtet med tanke på å
stimulere til økt storfekjøttproduk-
sjon gjennomført. Dette er viktig,
ikke bare for landbruket, men også
for næringslivet for øvrig. Målet for
satsingen blir er økt kjøttproduk-
sjon basert på grovfor og økt
yrkesstolthet.

I tillegg til limousin unik midt-
norge sitt engasjement, så har
Rennebu kommune lagt opp til en
møteserie med hovedvekt på prak-
tisk og relevant informasjon for
alle aktuelle typer grovforbasert
kjøttproduksjon. Første møte, hvor
limousin unik var medarrangør, ble
holdt sist i januar. 40 deltagere fra
Midt-norge møtte, og det ble en

interessant dag med mye matnyt-
tig informasjon.

Tar vare på 
kulturlandskapet
Først ute var Brit Eldrid Barstad, fyl-
kesagronom i husdyrfag. Ho kunne
fortelle at en kommune som
Rennebu har i dag forholdvis liten
andel kjøttproduksjon. De som
slutter med melk har lett for å
brakklegge gården. Da er ammekyr
et meget godt alternativ. 
Kulturlandskap og beitebruk vekt-
legges stadig sterkere, og i denne
forbindelse er også ammekyr et
godt alternativ. 
— Målet er at Trøndelag skal utvik-
les til å bli den ledende regionen i
Norge på produksjon av kjøtt, sa
Brit Eldrid Barstad.

Bærekraftig 
bygdesamfunn
Fylkesagronom Per Olav Skjølberg
kom i sitt foredrag inn på at gårds-
bruk med attåtnæring vil være en
viktig bidragsyter til et bærekraftig
bygdesamfunn i fremtiden.
Skjølberg kom også inn på at
mange av driftsbygningene er fra
70- og 80-tallet. Bare i Sør-
Trøndelag er det  et årlig investe-

ringsbehov på 200 mill kr, mens de
årlige bruttoinvesteringer bare er
på 100 mill kr. Han stilte dermed et
stort spørsmålstegn om tilstanden
til driftsbygningene som ble levert
over til neste generasjon. 

Limousin Unik
Limousinavler, Odd Arne Hoel
snakket om sin erfaring med
omlegging til ammekyr Daglig
leder i Limousin Unik Norge, Jan
Otto Veiseth, holdt et engasje-
rende innlegg om LUN’s drift, og
fortalte om bl.a. økt lønnsomhet
ved aktiv produktutvikling og til-
pasning og samarbeid med marke-
det. Eksempler viste at det er mulig
med en betydelig merpris til pro-
dusent ved produksjon av kvali-
tetsslakt.

Tilskuddsordninger
Fagkonsulent ved Rennebu kom-
mune, Randi Stolpnes, orienterte
om tilskuddsordninger for kjøtt-
produksjon, og finansiering til
bruksutbygging.
Når det gjelder produksjonstil-
skudd til husdyr, likestilles melkeku
og ammeku - kr 3.120 for de 16 før-
ste. Driftstilskudet er derimot for-
skjellig.  For melkeproduksjon får
du kr 59.800 pr ku (5 kyr eller mer),
mens for spesialisert kjøttfepro-
duksjon får du kr 1.420 pr ku (min 6
kyr). Som eksempel tok hun at 18
melkekyr mot 18 ammekyr gir kr
34.240 i forskjell. En må dermed ha
42 ammekyr for å få like mye i
driftstilskudd – maks kr 71.000.
Finansieringsmuligheter for bruks-
utbygging vil variere, og alle som
har slike tanker ble oppfordret til å
ta kontakt med lokal landbruksfor-
valtning eller innovasjon norge
sine regionkontor.

Positive reaksjoner
Deltagerne på møtet hadde
mange positive reaksjoner på
møtet. Mange går i hverdagen for
seg selv, og ga uttrykk for at det er18

Offensiv satsing på kjøttproduksjon
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Når du driver med husdyr, gir Fatland deg et godt tilbud 
ved slakting, livdyrhandel og ullomsetning.

Vi slakter både storfe, gris og sau/lam på samme slakteri - 
det gjør inn-transporten enklest både for deg som bonde 

og slakteriet.

Vi omsetter purker fra 5 privathybridbesetninger, 
landssvin, smågris og kalv.  

Livdyr AS har auksjon hver 2. torsdag på livdyrsenteret-Fatland-Jæren.

Nødslaktordning, retur av kjøttvarer, driftskreditt, rådgiving osv, 
det får du selvsagt hos Fatland Gruppen. 

Du treffer oss:
FATLAND JÆREN AS 51-688800 - 

ULL-avd. Nærbø 51-434393
Fatland Oslo AS 23-176350-Fatland Ølen 

53-775500-Fatland Bergen 55-332104

viktig å møtes for å skape felles
optimisme. Og når tallene blir fram-
vist hva som kan oppnås gjennom å
levere til Lun kan det på sikt være
akkurat det som gjør at enkelte

fortsetter som kjøttprodusenter.
For det er tallene som kommer fram
på bunnlinja som kan være avgjø-
rende om det vil satses videre i en
stadig tøffere tid.

Vi takker innledere og ikke minst
møteleder, Leif Helge Kongshaug
for at møtet ble vellykket!

TROND JÆRE
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NYE  FRANSKE  SEMINOKSER

Den perfekte rundball

Tlf. 74 14 76 00 
Faks 74 14 93 99 
www.forsentralen.no

Eneimportør:

Bardal Gård, 7724 Steinkjer

...oppnår du med 

et nett som gir full 

nettdekning gang 

på gang og ingen 

skuldre, innpakket 

med en film med 

utrolig høye 

kvalitetsegenskaper, 

er den perfekte 

kombinasjonen for 

topp fôrkvalitet. 

USSE ( f. Popeye – mf. Figuier)  er ubeslektet
med tidligere importer. Han har en indeks
for fødsel på 97. Usse er under avkomsgran-
sking og døtrene som blir ferdiggransket i
oktober -08 ser meget lovende ut.
Slektstreet bakover har interessante blod-
slinjer som er kjent for god melkeproduk-
sjon. Avkom etter Usse gjør det meget bra
både på slaktevekt, slakteprosent og klasse.
Voksen kroppsramme er på middel for
rasen. 100 doser tilgjengelig. Genstatus Full
French.

Norsk Limousin har tatt inn
semin etter tre nye franske
limousinokser. Dette er et til-
svar på økt etterspørsel og
våre medlemmers oppslutning
om å øke seminbruken.
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USKUDAR (f. Mas du Clos- mf. Jogui ) Uskudar er
sønn av Mas Du Clos som er kjent for meget ster-
ke produksjonsegenskaper, men også for å gi kal-
ver med høy fødselsvekt (indeks, fødsel er 77).
Uskudar selv gir fødselsvekter litt i overkant av
rasemidlet (95). Dette er en typisk sluttprodukt
okse med kvalifikasjonen ” Veaux de Boucherie ”.

Det betyr at han er en okse  spesielt  rettet mot
kalveslaktproduksjon. Han gir avkom med  særde-
les god tilvekst og slakteklasse ,meget tidlig slak-
temodning og lys kjøttfarge. Et alternativ midt i
blinken for produksjon av Kalv-Unik.  100 doser
 tilgjengelig. Genstatus full french. 

NERVIEN MN ( f. Gaverny- mf. Rocky ) er ubeslek-
tet med tidligere importer. Han har en indeks på
106 for fødsel og kan brukes på kviger. Er man
heldig å få en kvigekalv etter Nervien kan en
merke seg at melkeindeksen på hans døtre er
109. De har i tillegg størrelse litt i overkant av

rasemiddel, god lengde, god rygg og fin bein-
struktur. Etter hvert som de vokser til fyller de
godt ut både i omfang og dybde. Kun 40
doser tilgjengelig. Genstatus Full French.

RED.



SIA er en årlig megapresentasjon
av det franske landbruket.
Utstillingen er todelt. Maskindelen
av utstillingen er lagt til utkanten
av Paris i nærheten av Charles de
Gaulle flyplassen. Den andre,
hoveddelen finner sted på et utstil-
lingsområde midt i Paris, nærmere

bestemt ved Metrostasjonen Porte
de Versailles i det 15. arrondisse-
ment. Selve lokaliteten er eid av et
eiendomsselskap som heter Paris
Expo. Anlegget ved Porte de
Versailles er med sine åtte haller på
til sammen 220000 kvadratmeter
det fjerde største i Europa , med et

årlig besøk på over seks millioner
mennesker.
Fordelt i alle hallene var alle sider
av fransk landbruk smakfullt,
mangfoldig og fantasifullt  presen-
tert. Regionale mattradisjoner, ost,
vin, husdyr, kjæledyr, blomster,
hage, dekorasjon, håndverk , alt22

SALON  INTERNATIONAL de L`AGRICULTURE

Champion i Paris 08.  Verte og Ulster.
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SALON  INTERNATIONAL de L`AGRICULTURE

tenkelig og utenkelig.
Man blir nødt til å prioritere hvis en
skal få et dypere innblikk i noe. For
noen var det en ganske grei oppga-
ve. I hall 1 var husdyrene sau, gris og
storfe lokalisert. Limousin var en
blant 28 forskjellige raser.
Det mest ultimate en fransk

Limousinavler kan oppnå er å stå på
podiet på Parisutstillingen med
Championatbåndet i trikolorens
farger bundet rundt brystet på et
dyr fra egen besetning. Torsdag 28
februar 2008 var limousinens dag
på SIA.
Avstanden mellom der dyrene er

oppbundet  og ” grand ring” der
dyrene blir bedømt er relativt stor.
Gulvet er belagt med grønn filt.
Dyrene blir leid  frem og tilbake i
folkehavet mellom ringen og stan-
dene. Alt rolig og gemyttlig. En
1500 kilos okse slipper en ruke og
en funksjonær er raskt på pletten

Champion i Paris 08.  Verte og Ulster.
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og fjerner uregelmessigheten.
Og skulle det drøye så tripper
tertefine Parisermadamer i
høyhælede sko behendig
utenom. Her er stedet hvor
dress og fjøslukt forenes.
Chirac som er meget populær
hos den franske bonden var
der den ene dagen og nåvæ-
rende President Sarcosy den
andre. Jo da, franskmennene er
stolte av og glade i landbruket
sitt. Mange Parisere benytter
anledningen og tar gjerne
barna med for å delta på utstil-
lingen som varer nærmere en
uke.
Dyrene stilles i ulike seksjoner
ut fra blant annet kjønn og
alder og prestasjoner.
Muskelklassen for okser ble
vunnet av den drøye tre år
gamle Volcan fra besetningen
til Earl Lagautriere. Gjeveste
trofe er championatet. I klassen
for kyr ble den vunnet av Verte
fra besetningen til Gaec
Robert. Champion for okser ble
vunnet Ulster, en fem år gam-
mel okse fra besetningen til
Gaec Bourdarais.

Red.

Bevisstheten om sluttmarkedet er alltid til stede i fransk landbruk.

Tre år gamle Volcan.

Grand Ring
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Høst- og vårkalving gir
best ressursutnyttelse og
økonomi for meg. Den
største fordelen ligger i at
jeg da kan slippe flest
mulige dyr på sommer-
beite. Bare slaktedyrene
til Kalv Unik står inne på
sommeren. Det gir meg
også litt slakke i arbeids-
mengden i sommer -
månedene, sier Morten
Haga, Lunner.

Morten driver slektsgården Kjelstad
på Hadeland. Han har 95 da dyrket
mark så han leier jord slik at han
kan høste fôr fra om lag 500 da og
litt til hjemmebeite. Han har rikelig
tilgang på sommerbeite på felles-
beite til Lunner Allmenning. 

Fellesbeitet inngår som en vesent-
lig del både driftopplegget og øko-

nomien for Morten i driftsoppleg-
get for de om lag 80 ammekyrne på
gården. Beitemulighetene gjør det
lønnsomt med vår- og høstkalving.
Halvparten av kyrne kalver om
våren, og slippes på fellesbeite sam-
men med kalvene. Oksekalvene fra
vårkullet, slaktes som vanlig okses-
lakt på våren etter. 

De kyrne som kalver på høsten, fra-
tas kalvene og slippes drektig på
beite. Kvigene følger også med på
lasset. Kalvene fra høstkullet slaktes
høsten etter som Kalv Unik. –
Hadde jeg hatt hjemmebeite om
sommeren med muligheter for å gi
vårkalvene kraftfôr, hadde jeg også
levert vårkalvene som Kalv Unik.
Det hadde økt lønnsomheten. Men
jeg synes ikke jeg får god nok vekst
på de kalvene jeg tar inn på høsten
til å levere dem etter ni måneder,
sier Morten.

- Med dette opplegget oppnår jeg
en hensiktsmessig rokkering i fjø-
set. Jeg har praktisk talt bare de

oksekalvene som skal gå til Kalv
Unik på høsten i fjøset gjennom
sommeren. Det fører til at jeg har
mindre arbeidsmengde i juli og
august, og kan ta litt fri. 
Oksekalvene kan slaktes før jeg set-
ter inn dyrene fra sommerbeitet.

- Økonomien i dette ligger i at jeg
har billig fôring av majoriteten av
dyra gjennom fire måneder.
Avgiften til beitelaget og flytting av
buskapen, spiser på langt nær opp
de sparte fôrkostnadene. Med til
opplegget hører også at kvigene
parres eller insemineres og kalver
når de er om lag 30 måneder. Det
gjør at kvigene blir så pass gamle at
de ikke har verken drektighets- eller
kalvingsproblemer, opplyser
Morten.

Morten Haga planlegger å bygge
nytt tallefjøs på 38 x 18 meter, og
arbeider nå med den papirmølla
som må til før spaden stikkes i
jorda.

JAN O.

LUN-veteranen Morten Haga får mest ut av drifta gjennom vår- og høstkalving.

- Høst- og vårkalving sammen med
fellesbeite gir best økonomi for meg
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I slutten av
Januar ble
den ett år
gamle
limousinkvi-
ga Sarkley
Crystal, dat-
ter av den
franske
oksen
Salomon
solgt for
187000,. Nkr
på en auk-
sjon i Carlisle
av dyr fra
Sarkleys
besetningen
fra Wales. 
Stemningen
var også
 rimelig elek-
trisk den 29.
februar i Carlisle da det største oppmøte på en
engelsk limousinauksjon ble vitne til at  kua
Newstart Upsydaisy ble klubbet til 451000,- Nkr.,
noe som er nest høyeste pris for limousin hunn-
dyr noensinne i Storbritannia.

RED

Hunndyr av Limousin 
til høye priser

Sarkley Crystal solgt for kr 187.000 norske kroner på auksjon i Carlisle.

Newstart Upsydaisy solgt for 451.000 norske kroner.

Sluppenvn. 354, 1860 Trøgstad
Tlf. 95838065 - post@aandstad.no

Ole A. Dahl, Dal, 3175 Ramnes
Tlf. 99267408 - oleadahl@online.no

STORFE

Stort utvalg av innredning
og utstyr for storfe.

Ta kontakt med en av oss!



27



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
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Returadresse:
TYR
Postboks 4211 Bedriftssenteret
2307 HAMAR


