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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

Norges Bondelag 
og ammekua

Leder:Leder:

Årets jordbruksforhandlingene ble
avsluttet 16.mai med nedslående
resultat for ammkua. Det er for så vidt
ikke noe nytt. Bondelaget og staten har
lang tradisjon i å få plassert denne
driftsformen på desidert jumboplass
hva angår lønnsevne i husdyrproduk-
sjon.
Årsverksvederlaget før forhandlingene
var på kr. 144.500  og etter var det ste-
get til 163.000 for 2009. 
I en moderne verden er lønna den
fremste måleenheten på hvordan man
blir verdsatt. !63000 i årsverksvederlag
er en regelrett hån fra staten. Ellers i
den offentlige debatt så snakker man
om lavtlønnsgrupper som tjener
300000-400000 kr i året. 
Vi er inne i et år der sentralbanksjefen

utallige ganger har satt opp renta,
kraftforprisen har steget, og det
samme har dieselprisen. Prisen på
kunstgjødsel har doblet seg og vel så
det. Samlet sett blir den lille økningen
vi fikk i årets forhandling bare små-
penger mot prisstigningen på innsats-
faktorene i produksjonen. Man skulle
kunne forvente av oppegående politi-
kere og embetsfolk at de skjønner
dilemmaet med å ha et årsverksveder-
lag som ligger under det halve av alle
man skal kjøpe varer og tjenester fra. At
politikere og byråkrater kan mangle
innsikt og forståelse for deler av et
komplekst landbruk kan man til en viss
grad forstå uten at en dermed godtar
det. Verre er det med landbruksorgani-
sasjonene. De vet så inderlig vel.
Derfor er det i de senere årene blitt
mer og mer motbydelig å betale med-
lemskontingenten til Norges
Bondelag. Hva skal man si om en fagor-
ganisasjon som i en slik grad forsøm-
mer å ivareta interessene til noen av
sine medlemmer mens de favoriserer
andre. Skal ikke medlemmene i
Bondelaget være like mye verd ?  Har
Bondelaget dekning i sine vedtekter til
å føre en segresjonspolitikk som ska-
per store lønnsforskjeller mellom med-
lemmene.
Aldri har vel landbruksorganisasjonene
hatt større anledning til å kunne argu-
mentere for styrking av økonomien til
ammekuprodusenten enn nå.

Det blir født for få kalver og importen
av storfekjøtt er økende. Nye importka-
naler blir etablert. Vi importerer kjøtt
fra deler av verden der befolkningen
selv sulter.  Forbrukeren som etterspør
mangfold og ferskvare blir tilbudt fros-
set importkjøtt fra langreist mat som
bidrar til forurensning. Økning i import
av storfekjøtt medfører gjengrodd kul-
turlandskap i Norge. Kjøttproduksjon i
Norge er miljømessig riktig da arealene
har liten eller ingen alternativ matpro-
duksjonsverdi annet enn gras til beite-
dyr. Argumentene er mange.
Vi har registrert at Bondelaget slåss
gjennom dobbelt driftstilskudd med
fulle tilskudd for melkeprodusenter
som driver med ammeku. Selv om
dette er med å øke forskjellen ytterli-
gere til våres disfavør så evner vi å
glede oss at det i hvert fall er mulig å få
til noe for noen.
Jeg vil fortsette å betale min
Bondelagskontingent. Det skal være
min inngangsbillett til hver gang det
byes en anledning, å hamre løs på
Bondelagets usle holdning til amme-
kuprodusentene. Det samme anbefaler
jeg også alle andre ammekuprodusen-
ter å gjøre.
Tyr og Aksjonsgruppa må nå jobbe
knallhardt mot Bondelaget og Staten i
forkant av neste års landbruksforhand-
linger. Norsk Limousin gir
Aksjonsgruppa økonomisk bidrag for
dette arbeidet.

Norsk Limousin har passert 250 med-
lemmer. Tillitsvalgte og medlemmer
har gjort en kjempejobb. Målet for sty-
ret er nå oppjustert til 300 medlemmer
innen 2009. Nytt LimousinInfo er under
planlegging og skal sendes ut i novem-
ber. 
Jeg utfordrer alle våre medlemmer til å
delta i medlemsvervingen og dermed
gi et bidrag til fellesskapet. Når du har
vervet et medlem så er det bare å
sende e-post eller ta en telefon til meg
med opplysninger om navn og adresse
så ordner jeg resten.

Ønsker alle en kjempefin høst.

Helge Bjugstad

www.kjottfe.no/limousin
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Tabellen viser at medlemstallet er
mer enn firedoblet i løpet av disse
årene. I 1999 hadde TYR 1.254
medlemmer. Nå har TYR 1.450
medlemmer. Dette betyr at i 1999
var færre enn 5 % av medlemmene
i TYR også medlem i Norsk
Limousin. I år er over 17 % av TYRs
medlemmer også medlemmer av
Norsk Limousin.

Vellykket medlemsverving
Alle som har syslet med medlems-
verving vet at dette ikke automa-
tisk gir resultater. Hva er det så
Norsk Limousin har lykkes med?
For det første er det personlig kon-
takt og oppfølging som gir de

beste resultatene. Uten utrettelig
innsats fra tillitsvalgte og menige
medlemmer, er det umulig å få
mange nye medlemmer. I tillegg
har Norsk Limousin kunnet vise til
oppnådde resultater, både innen-
for medlemsinformasjon
(Limousin-nytt og Limousin-info)
og på markedssida (Limousin
Unik). Dette legges merke til og
bidrar til å øke attraktiviteten hos
foreningen.

TYR er imponert over vervearbei-
det og takker Norsk Limousin for
også mange nye TYR-medlemmer!

AV HALVOR NORDLI, TYR
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Fantastisk medlems ut -
vikling i Norsk Limousin
Antall medlemmer i Norsk Limousin har nå passert 250.
Går vi ti år bakover i tid, får vi følgende tabell for med-
lemsutviklingen:

     

 
    

 
                  

    
 

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 
Medl. 57 73 87 97 95 100 134 157 219 250 

 
* pr 19. august 2008 
 

                 
                  

                 
     

 
  

               
                

              
                

         
              

 
 

             
 

Mange kjøtt-
bønder ikke 
klar over øko-
nomiske tap
I gjennomsnitt så har fortjene-
stemarginene  på storfeslakt i
Skottland sunket med i over-
kant av 1100 Nkr. Dette på
tross av øking i kjøttprisen til
produsent. Årsaken er at den
samlede prisstigning på inn-
satsfaktorer som bla. kraftfor,
diesel og kunstgjødsel har ste-
get mye mer.
Det er den skotske avisa The
Farmer som melder dette etter
en undersøkelse som er gjort
med bakgrunn i regnskapstall
hos 16 kjøttfebønder. Mange
bønder er ikke klar over hvor
mye de taper fordi at de ikke
har summert den samlede
effekten av den senere tids
prisstigning på innsatsfakto-
rene sa spesialist på storfekjøtt-
produksjon, Ian Pritchard på
en fagdag i Newton of Lewesk
nylig.
Undersøkelsen er et ledd i en

informasjonskampanje rettet
mot supermarkedene for å
anskueliggjøre hvor lite fortje-
nestemarginer bonden egent-
lig har å gå på.
I håp om bedre tider fortsetter
produsentene å lete med lys
og lykter etter steder der det
fortsatt kan være mulig å trim-
me kostnadssiden med enda
noen ører. Hvordan få beitene
til å produsere bedre, kost /
nytteverdien av kunstgjødselen
i forhold til kvaliteten på enga
og økt bruk av nitrogensam-
lende vekster som rødkløver
var emner som opptok de over
100 fremmøtte kjøttfebøn-
dene.

RED.

Foto konkurranse
Vi ønsker flere bidrag til årets 
fotokonkurranse.

Vi tar gjerne i mot flere
artikler fra vår 
engasjerte medlems-
masse.

Red.
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Driftsopplegg for storfekjøttproduksjon er ofte med
mordyr og full framfôring av ungdyr til slakt. Noen vel-
ger å spesialisere drifta og selger fôringskalv.
Førstnevnte opplegg vil ha noe større behov for grup-
pering av dyra/binger og mer differensiert fôring, gjer-
ne med ulike kvaliteter på grovfôret. Samarbeid i form
av f eks Biffring gir også mer ensarta behov for gruppe-
ring og fôring. Kjøttproduksjon på innkjøpt kalv kan
være aktuelt for noen.

Grovfôr og beite
Ved framfôring av okser vil ofte 50 – 60 % av fôrenhe-
tene komme fra grovfôr. Ser vi på ammeku-produksjo-
nen vil grovfôret utgjøre om lag 75 - 95 % av fôrenhe-
tene, noe avhengig av fôringsintensitet og spesialise-
ring. Før beslutninger om større endringer av drifta blir
tatt, er det viktig å vurdere ressurssituasjonen for en så
betydningsfull innsatsfaktor. Tilgjengelig arealer med
dyrka mark –både eget og muligheter for leie, avstan-
der og forventa avlingsmengder må kartlegges.
Prisfastsetting av grovfôr er vesentlig i driftsanalyser.
Hvilke kostnader som tas med av faste i tillegg til vari-
able, vil påvirkes av om en benytter silo, rundballer, om
en eier eller leier maskiner og redskap for innhøsting,
og sjølsagt av hvilke problemstillinger som skal vurde-
res. 

For kjøttfe er fôropptaket av beitegras gjennom som-
merhalvåret en betydelig del av det totale fôropptaket
i produksjonen, gjerne om lag 25 – 35 %. Samtidig er
beiting et verdifullt bidrag til kulturlandskapspleie.
Beiteressursene varierer – fra utstrakt bruk av utmark –
til hovedsakelig innmarksbeiter. Avkastning med
fôrenheter på beite varierer stort i ulike områder, og
derfor vil det være vanskelig å gi generelle råd for dyre-
antallet pr arealenhet. Dessuten avtar grasveksten
utover sommeren, samtidig med at ungdyra får økt fôr-
behov med økt størrelse utover i sesongen. 

Kostnader ved beite vil variere med beitetype, og kan f
eks bestå av gjerdemateriell og gjerding, beitepussing,

vanntilførsel, tilsyn, transport og beiteavgift. Normalt er
det ikke knyttet faste kostnader til produksjon av beite,
noe som derimot kan være en betydelig andel for kon-
servert fôr. Ved å forlenge beiteperioden, slik at det
totale fôropptaket fra beite øker fra 15 til 30 %, kan fôr-
kostnadene reduseres med omlag 1.000 - 1.400 kr pr
ammekuenhet. Fôrprisen på beitegras sammen med
tilskuddsordningene er viktige faktorer for økonomien
i ammekuproduksjonen. I skrivende stund (april 2008)
er beitetilskuddet kr 200 pr dyr som er på beite i mini-
mum 16 uker/12 uker avhengig av arealsone. Hvis
minst 8 av ukene er i utmark er det i tillegg mulig å
oppnå utmarksbeitetilskudd på kr 250 pr dyr. På inn-
marksbeite kan det oppnås arealbasert tilskudd, og vi
registrerer at det har vært en viss interesse rundt
omdisponering av skogsmark til innmarksbeite.
Innmarksbeite defineres da som jordbruksareal som
kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes
maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekket av
grasarter og beitetålende urter. 

Resultat i produksjonen
Dekningsbidragskalkyler er mye brukt for å beregne
økonomisk resultat for besetningen. Ved fjøsbygging
beregner man gjerne forventa dekningsbidrag for å
kunne vurdere lønnsomheten av planlagt investering.
Kan man dokumentere resultater fra dagens produk-
sjon, og vurdere utvikling av dette etter aktuell nyin-
vestering, vil det være et godt utgangspunkt for bereg-
ning. Dekningsbidrag er produksjonsinntekter fratruk-
ket variable kostnader, og tilskudd trekkes inn.
Dekningsbidraget viser det som er igjen til betaling for
arbeid og faste kostnader, slik som for eksempel hus,
maskiner, redskap o.a. Dekningsbidraget varierer med
resultater i produksjonen – her er noen eksempler:
Utnyttelse av beite fra 15 til 30 % av total fôrrasjon kan
utgjøre 1.200 kr pr ammekuenhet. Dette tilsvarer
60.000 kr for en besetning på 50 ammekuenheter.
(Forutsetter 780 FEm ekstra beitegras, 1,75 kr/FEm for
surfôr inkl. faste kostnader, 0,20 kr/FEm for beite)
Reduksjon av surfôrprisen med 30 øre gir om lag 780 kr

Driftsopplegg og økonom
Noen ganger står man overfor ”veivalg” med driftsopplegget, som f eks utvidelse av
besetningen, spesialisering av kjøtt produksjonen, ombygging eller nybygg av fjøs etc.
Storfekjøttproduksjonen er sterkt knyttet til naturgrunnlaget i form av grovfôr og beite.
Tilgjengelige mengder og pris på grovfôret er en av de viktigste fak torene for å få en
god økonomi i produksjonen. Flere faktorer vil også innvirke, som f eks fjøs og innred-
ning, interesse, markedssituasjonen og priser for kjøtt,  tilskuddordninger og arbeids -
kapasitet for produksjonen.
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mi i kjøttfeproduksjonen
økt dekningsbidrag pr ammekuenhet. For en beset-
ning med 50 kyr tilsvarer dette 39.000 kr i økt
dekningsbidrag.
I ammekuproduksjonen er det et mål å få en kalv pr
ammeku pr år. Tap av kalver vil redusere dekningsbi-
draget med 5.000 – 7.000 kr, dvs en betydelig andel av
dekningsbidraget for ammekua forsvinner med den
tapte kalven. 
Kostnadsmessig er det sammenliknbart med å fôre ei
tom ku gjennom det som skulle vært drektighetsperio-
den.
Økning av avregningsprisen med 1 kr pr kg kjøtt gir
utslag på om lag 300 kr i dekningsbidrag pr amme-
kuenhet. Tilsvarende 15.000 kr for besetning på 50 kyr.

Med andre ord er ressursgrunnlag i form av grovfôr og
beite, i tillegg til god planlegging, oppfølging og rikti-
ge tiltak i produksjonen vesentlig for å oppnå et godt
dekningsbidrag. Fokusområder kan være grovfôrkost-
nad, fôrsammensetning, gruppering av dyr, drektig-
hetsundersøkelse, kalvingsintervall, oppfølging av
nyfødt kalv/råmjølkstilgang, avvenningsvekt på kalv
og registrering av tilvekst på ungdyr.

Investering i nytt fjøs?
Ovenfor har vi sett at ulike resultater gir store variasjo-
ner i dekningsbidraget. Investering i nytt fjøs på går-
den foretas sjeldent, mens derimot er dekningsbidra-
get mer eller mindre varierende år for år. Det vil si inn-
satsen i produksjonen for å få et godt dekningsbidrag
er svært viktig under og etter en investeringsfase.

Som et eksempel kan vi ta utgangspunkt i en beset-
ning med 50 ammekyr av tung rase med full framfô-
ring, der det ble investert i nytt fjøs til 4 mill kr.
Beregninger viser et dekningsbidrag pr ammekuenhet
(DB) på 13.000 kr inkludert arealtilskudd (sone 2 for
kjøtt, sone 3 for areal). Ved å sette avskrivningstida til
15 år, 7 % rente, 200.000 kr i tilskudd og 300.000 kr i
egeninnsats under byggeperioden, vil dekningsbidra-
get fratrukket investeringskostnaden i fjøset bli
294.000 kr pr år. Dette skal dekke arbeid og andre faste
kostnader utenom fjøset. 

Tiltak for å få ned grovfôrprisen og fôrforbruket i beset-
ningen ble satt i verk, og dekningsbidraget bedret seg
med 1.000 kr, til 14.000 kr pr ammekuenhet. Dette
bidro til at dekningsbidraget fratrukket investerings-
kostnaden for fjøset økte til 344.000 kr. Se figur 1 for
hvordan dette varierer avhengig av resultat av
dekningsbidraget. 

Før byggeprosessen tar til er det naturlig å stille spørs-
mål om hvor mye det er forsvarlig å investere i nytt fjøs.
Med de samme forutsetningene som nevnt ovenfor
viser figur 2 det som skal dekke arbeid og andre faste
kostnader utenom fjøset, der byggekostnadene for fjø-
set varierer og dekningsbidraget pr ammekuenhet på
13.000 kr er stabilt. 

AV INGER HELENE LOMBNÆS, NORTURA BA

                

          

               

   

Figur 1 viser det som skal dekke arbeid og andre faste 

kostnader utenom fjøs.
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Figur 2 viser det som skal dekke arbeid og andre faste 

kostnader utenom fjøs.
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Figur 1 viser det som skal dekke arbeid og andre faste
kostnader utenom fjøs pr år (Dekningsbidrag fratrukket
investeringskostnader til fjøs). Eksemplet viser besetning
med 50 ammekuenheter med full framfôring og investe-
ring på 4 mill kr i fjøs, der dekningsbidraget pr amme-
kuenhet varierer. 

Figur 2 viser det som skal dekke arbeid og andre faste
kostnader utenom fjøs (DB fratrukket investeringskost-
nader til fjøs). Eksemplet viser besetning med 50 amme-
kyr med full framfôring. Dekningsbidrag på 13.000 kr pr
ammekuenhet, og der investeringsbeløpet til fjøs varie-
rer.
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Fenotypeteststasjonen for
kjøttfe på Stange er i ferd
med å fylles opp igjen med
håpefulle oksekalver. Så langt
er ni Limousinokser tatt ut til
vinterens testomgang, mens
de fem siste testplassene skal
fylles opp av oksekalver født
mellom 8. mars og 7. april. 

Avlsstatuetten for kjøttfe ble delt ut til
en oppdretter av Limousinokse både i
2007 og i 2008 (Sigrunn og Tom
Christophersen i 2007 og Jarle Ring i
2008). Kanskje gir kommende testom-
gang en ny avlsstatuettvinner fra
Limousin?

Blanding

Det organiserte avlsarbeidet på
Limousin er relativt ungt. Vi er derfor
avhengige av å få inn ubeslektet avls-
materiale for å unngå innavl samtidig
som vi er avhengige av gjenbruk av de
beste norske oksene for å få genetiske
bånd mellom generasjoner. De norske
seminoksene er i tillegg tatt ut som de
beste etter norske avlsmål i sin årgang
og bør derfor ha noe å bidra med til
kommende generasjoner også. Vi
ønsker altså en kombinasjon av okser
med norsk og med utenlandsk avstam-
ning videre i avlsarbeidet vårt. En må
likevel se dette ønsket opp mot hva
som er påmeldt. Det er de beste oksene
som skal inn. I år var det påmeldt få
oksekalver med norske seminokser
som fedre, noe som har ført til at ande-
len testokser med norsk far er liten i år.

Videre ønsker vi å tilby markedet både
kolla seminokser og seminokser med
genstatus F da vi vet at begge typer er
etterspurt. Så langt i år er det tatt ut to
kolla okser til test, men det kan bli flere
når den siste pulja er tatt ut. De to kolla
oksene som er tatt ut så langt, er søn-
ner etter den danske seminoksen
72037 Tronsø Poll Rolf som det ble
importert sæd av i 2007. Øvrige okser
har genstatus F. 

Oksene

Av de ni oksene som er tatt ut så langt
er det som tidligere nevnt to kolla
okser etter Tronsø Poll Rolf. Disse to har
kjente og godt dokumenterte semi-
nokser som morfedre; nemlig den nor-
ske eliteoksen 9232 Pan av Gamkinn og
den franske eliteoksen 80002
Highlander. Sven Magne Skadsem har

Hvem blir beste Limousin-
okse på Staur i år?

Dentasus av Dovre. David av Schjøll.

TESTNR. NAVN FAR MORFAR OPPDRETTER
30582 Deuf av Rendum NOR80227 Neuf NOR50336 Mons av Kullebund Johan Holan, Skogn

30583 David av Heiå NOR9236 Reodor av Rendum NOR52805 Sven Magne Skadsem, Sandnes

30584 De-Champion av Viland NOR72037 Tronsø Poll Rolf NOR80002 Highlander Lars J. Aareskjold, Ølensvåg

30587 Dentatus av Dovre NOR72037 Tronsø Poll Rolf NOR9232 Pan av Gamkinn Simen Wigenstad, Dovre

30588 Dølagut av Dovre NOR72044 Suc Au May NOR72010 Neophin Simen Wigenstad, Dovre

30589 Daahir av Høiby NOR55395 Boheme av Eide NOR7879 Leopold av Velo Mathias Romsås, Moelv

30590 David av Schjøll NOR72505 Patocle NOR80147 Gwenole Carl Richard Schjøll, Lena

30591 Danny av Veiseteigen NOR80222 Objat NOR9230 Ionesco Magne Knapstad, Voss

30592 Didrik av Steinvik NOR80132 Ley NOR51068 Napoleon av Steinvik Gustav Steinvik, Skatval

Uttatte okser per 15. august 2008: 
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Limousinokse på Staur for første gang i
år. Denne oksekalven er sønn etter den
norske eliteoksen 9236 Reodor av
Rendum. Skadsem har tidligere hatt
mange okser inne av både Simmental
og Aberdeen Angus. Magne Knapstad
er også ny Limousinoppdretter på
Staur. Danny av Veiseteigen er sønn
etter den franske oksen 80222 Objat,
mens 9230 Ionesco er morfar. Øvrige
Limousinoppdrettere er kjente i
Staursammenheng og har bidratt med
gode okser også tidligere. På morfarsi-
den til årets testokser er det også god
spredning og det er en kombinasjon av
lite brukte linjer og av godt dokumen-
terte okser.

Testen

De eldste oksene startet i test torsdag
21. august. Oksene starter nemlig i test
når de er 230 dager gamle. Da har de
først hatt en tilvenningstid på stasjo-
nen samt vært igjennom nødvendige
helseundersøkelser og vaksinasjoner.
Oksene står i test i 147 dager til 377
dagers alder. I løpet av disse 147
dagene blir daglig oksens tilvekst,
grovfôropptak og kraftfôropptak regis-
trert. Dette gjør at vi videre kan bereg-
ne fôrforbruk per kilo tilvekst. Okser
som trenger få fôrenheter per kilo til-
vekst er lønnsomme dyr for gårdbruke-
ren. I tillegg er det en grundig vurde-
ring av oksens eksteriør ved ett års
alder samt at oksens ryggmuskel blir
scannet med ultralydapparat. Med
ultralydapparatet finner vi arealet av
oksens ryggmuskel, samt muskeldyb-
de, fettdybde og om oksen har enkel
eller dobbel fettrand.

Hvem blir best?

Etter endt test blir de beste oksene tatt
ut til semintjeneste. Disse oksene skal
samlet sett komme best ut av årets
testomgang med tanke på tilvekst, eks-
teriør, fôrforbruk per kilo tilvekst, areal-
mål av ryggmuskel og fôropptak.
Oksen skal i tillegg IKKE være negativt
avvikende på lynne eller bein/klauver.
Videre skal oksens avlsverdier være bra
og den skal ikke være for nært beslek-
tet med øvrige seminokser. Det er med
andre ord en nøye vurdering av oksen
før den eventuelt blir satt i semintje-
neste. Følg med på www.tyr.no
gjennom vinteren for årets testom-
gang.

VEGARD URSET, AVLSSJEF, TYR

VEAUX  DE
BOUCHERIE

Hvert år blir det i regi av France
Limousin Testage tatt inn ca
850 oksekalver til test. Ut fra
prestasjoner blir oksene kate-
gorisert til ulike avlsformål. I
forbindelse med avkomsgran-
sking av oksene vil enkelte
falle i kategorien ”Veaux de
Boucherie”. Dette er okser som
gir avkom som er spesielt godt
egnet til kalveslakt produk-
sjon. Det som kjennetegner
slike dyr er meget tidlig slakte-
modne skrotter. De har som
regel lys kjøttfarge, høg kjøtt-
prosent, god slakteklasse og
gir ønsket andel fett på et tid-
lig tidspunkt. Seminokser må
før de har gjort seg fortjent til
kategorien veaux de bouche-
rie, ha gitt minimum 60 avkom
som har innfridd i forhold til
overnevnte slaktekvalitet.
Kalvekjøtt av Limousin er et
meget etterspurt kvalitetspro-

dukt. Det er nettopp med
tanke på produksjon av Kalv-
Unik gjennom LUN at Norsk
Limousin har valgt å importere
semin av kategorien veaux de
boucherie. Dette er et ledd i
helhetstenkingen for å bygge
opp og kvalitetssikre en posi-
sjon som leverandør av Norges
beste storfekjøtt på spisekva-
litet. Vi har etter hvert fått flere
produsenter som har spesiali-
sert seg og blitt meget dyktig
på denne produksjonsformen.
Uskudar, Placide og Rockstar er
eksempler på slike okser som
det her er tale om. Vi omtaler
dem gjerne som sluttproduk-
tokser. Veaux de boucherie
oksene er ikke kvalifisert for
avl. De kan ha ekstriørmessige
lyter og bør fortrinnsvis brukes
som det verktøy de er tiltenkt,
nemlig å produsere kalveslakt.

RED.

Rockstar er en typisk representant for kategorien,  Veaux de
Boucherie.
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Limousin-
rekord i Troms
Onsdag 4.juni 2008 vil være en dag vi
sent vil glemme i nord norsk slakteri-
sammenheng. 
Dette skulle vise seg å bli en dag for de
med sans for tunge vekter og gode
klasser.
Kl.10:52, ble storoksen fra produsent
Tone Merete Pettersen fra Dyrøy i
Troms, registrert inn på Nortura sitt
slakterianlegg i Målselv. At oksen var
stor, rådde det ingen tvil om, men at
den skulle ha en slaktevekt på over 700
kg, 700,7 kg for å være helt eksakt, ble
en stor overraskelse. 
Den største oksen slaktet i de 21 drifts-
årene ved Nortura Målselv.
Storoksen ble klasset til E+ OG 2 i fett. 
(Mr)Nelson ble kjøpt inn som 2 åring
og har gått på utegang hele tiden uten
ett gram kraftfôr. Far til oksen er den
franske seminoksen Mas du Clos.
Oppdretter er Per Einar Johnsen,
Nittedal. Så hva er så oppskriften på en
slik stor okse? Gode beiteforhold og
masse kjærlighet, uttaler Tone Merete
Pettersen 

Katrine Kleiven
Nortura , Team storfe Målselv

Et eksempel på hvordan franskmenn presenterer kalvekjøtt av Limousin for salg.
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Liberal-sønnen Boheme trekker sjøluft på et ferjelei på nordvest landet. Han har vært i jobb et par år i Moelv i
Hedmark ( hvor han innimellom ble brukt som ridehest) og ser seg nå om etter nye utfordringer for å legge igjen
franske gener.

Kjøttfe-Norge anno 2008
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PALACE MN er en kompakt okse som selv er meget
muskuløs. Han ble nummer to på Parisutstillingen og
vant klassen for muskel på landsutstillingen i
Auvergne i 2004. Voksne dyr etter Palace vil få en
kroppsramme som er mindre enn gjennomsnittet for
rasen. Tykkelse på bein ligger på gjennomsnitt.

ROCKSTAR er en okse der avkommene egner seg spe-
sielt godt til kalvekjøtt eller meget tidlig slaktemodne

skrotter. Han gir kalver som får tidlig og kraftig kjøtt-
setting og som presenterer seg utmerket ved avven-
ning. Rockstars avkom er også kjent for en feminin og
fin beinbygning.

TRIOMPANT MN har jevnt gode indekser både på til-
vekst, muskel og samlet indeks ved avvenning. Han
ligger like under midlet på skjelettramme. Han scorer
høyt på muskel både på rygg og bakpart. Gode bein.

USKUDAR er i likhet med Rockstar en sluttproduktok-
se som er spesielt tiltenkt kalveproduksjon. Han gir
avkom som er uvanlig sterk på både tilvekst og mus-
kel og blir tidlig slaktemoden.

Lager av importsemin

OPPDATERTE FRANSKE INDEKSER

OKSE FØDSEL TILEKST MUSKEL SKJELETT MELK AVVENNING MORSINDEKS    DOSER

PALACE 103 105 107 91 109 5

ROCKSTAR 103 101 127 100 123 9

TRIOMPHANT 97 110 112 94 115 10

USKUDAR 95 130 125 98

USSE 98 114 105 89 112 98

NERVIEN 109 109 95 107 106 110 112 22

REMIX 106 106 103 99 129 114 118 69

Norsk Limousin har nå tilgjengelig importsemin fra syv okser. Disse er valgt ut med tanke på
forskjellige avlsbehov. To av dem er solide kandidater til å rekruttere mordyr etter, to er
lovende allroundokser, en er fremdeles under avkomsgransking og så er det to typiske slutt-
produktokser. Merk at det er bare et begrenset antall doser igjen for noen av oksene.  Doser
kan  bestilles på telefon 95044800.
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NERVIEN MN er en okse som kan brukes på kviger.
Døtre etter Nervien er som regel gode melkere.  
Gode tall for både tilvekst, avvenning og samlet
mors indeks gjør Nervien til en okse man ønsker seg
 kvigekalv etter. Han har moderat muskelsetting og er
noe i overkant av rasemidlet på skjelettramme.

REMIX gir forholdsvis lette kalver og kan brukes på
kviger. Han gir bra tilvekst og har imponerende styr-
ke på det meste hva angår morsegenskaper. Meget
høy score på både fertilitet, innkalvingsalder, døtres
evne til å føde, og ikke minst melkeevne. Døtrene er
kjent for å gi meget pene kalver ved avvenning.

RED.

- veien til lønnsom kjøttproduksjon

Gir høg slaktekvalitet

Protein og mineralinnhold

tilpasset oppfôring av okser
Sikrer godt vommiljø og stabil
mage

FORMEL Biff

USSE er ferdig avkomsgransket nå til høsten. Det vi
vet så langt er at han har bra slakteegenskaper og
god tilvekst. Han er en lovende okse og det blir
 spennende å se om han har nedarvet de gode
 melkeegenskapene som flere av hans forfedre har
vært eksponenter for.
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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

  

p        
e      
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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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Den 16. august 2008 hadde limous-
inrasen en god dag på jobben. Et
anselig antall skuelystene hadde
tatt turen til landsutstillingen for
kjøttfe på Agrisjå i Stjørdal. Her fikk
de fremmøtte se limousindyr som
presenterte seg blant de aller rolig-
ste av dyrene i utstillingsringen. Det
fine og rolige gemyttet var så åpen-
bart at speaker Håkon Marius
Kvæken flere ganger kommenterte
og roste avlsarbeidet og de frem-
skritt limousinrasen har gjort på
dette området.
Limousin stilte med syv dyr fra fem
forskjellige utstillere. Av disse var

det seminoksen Bastian av Schøll ,
sønn av franske Liberal, fremavlet
hos Carl-Rikard Schøll, Toten og eid
av Gustav Steinvik som gjorde seg
mest bemerket. Bastian ble kåret til
beste hanndyr av Limousin, beste
Limousindyr og nest beste kjøttfe
på utstillingen. Beste hunndyr av
Limousin ble Anitra av Steinvik som
er ei datter av den franske seminok-
sen Neophin , fremavlet hos Gustav
Steinvik og eid av Lars Henden ,
Valsøyfjord.
Steinvik Limousin ved Kristin og
Gustav Steinvik mottok også en
dekorert Limousin tallerken for

beste Limousin av leder i Norsk
Limousin, Helge Bjugstad
Den skotske dommeren John Elliot
som for øvrig selv er eier av en
besetning på 150 Aberdeen Angus
kyr måtte medgi at det var en van-
skelig oppgave å kåre en vinner
blant de to dyrene som til slutt sto
mot hverandre i ringen på Agrisjå.
Dette var nesten hipp-som –happ,
det kunne gått begge veier, sa
dommer Elliot etter å ha gitt
Anguskua Alma ET tilhørende
Svenn Tore Ness førstepremien og
Bastian av Schøll andrepremie.
Resultatet ble dermed en repeti-

Landsutstillingen for 
kjøttfe, Agrisjå 2008

Steinvik Limousin mottar tallerken for beste limousin av Helge Bjugstad.
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sjon av forrige Agrisjå  i 2006 da
Angus og Limousin fikk henholdsvis
første og andre plass i kjøttfeut -
stillingen.
Dommer Elliot uttrykte at han gle-
det seg over et interessant
Norgesopphold og at han følte seg
privilegert som fikk være dommer
på en slik utstilling.
Men samme Elliot fløy nok tilbake til
sine Anguskyr i Skottland med en ny
rynke på pannen. I lukkede Angus -
kretser ble han informert om at en
stadig større andel av de norske
stambokførte Anguskyrne blir
bedekket med Limousin. Opp -
lysningene skal visstnok ha ledet til
spontanutbruddet ” OOhh what a
terrible disaster ”.
Alt i alt var utstillingen vellykket,
været var fint og det var mange
fremmøtte. Norsk Limousin ønsker å
takke Trøndelag Kjøttfeavlslag og
andre bidragsytere som gjorde
dette til et fint arrangement. Vi
ønsker også å takke Håvard
Nørstegård, Lars Henden, Johan
Holand, Gustav Steinvik og Tor-Erik
Ertzaas for at de stilte sine dyr og
presenterte rasen på en god måte.
Et lite hjertesukk til slutt får være at
det burde vært mulig å få avholdt en
årlig utstilling for kjøttfe i Norge. Det
skal visstnok være tre år til neste
gang det skal avholdes landsut -
stilling for kjøttfe hertil lands.

RED. Spenning i finalerunden. Bastian og Gustav med Angusavler Svenn Tore Ness
like bak. 

Nummer to på landsutstillingen for kjøttfe, Bastian av Schøll.

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!
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Velg Fatland på storfe!
www.fatland.no

FATLAND JÆREN: 51 68 21 20
FATLAND ØLEN: 53 77 55 22
FATLAND OSLO: 63 92 27 70

Fatland har drevet slakting siden 1892 og 
har et godt tilbud til storfeprodusenter. 
Vi premierer våre leverandører med gode 
bonusordninger og et godt oppgjør for 
kjøttet. I tillegg har vi god livdyromsetning 
og gir tilbud om storfekjøttkontroll. 

Fatland - fokus på god mat og god kvalitet!

Fra tid til annen dukker det
opp episoder som viser at
det er et behov for å repe-
tere informasjon om be -
grepet gen-status. Vi har
også jevnt tilsig av nye
medlemmer som søker
denne informasjonen.

HISTORIKK
Så tidlig som i 1996 fattet davæ-
rende Norsk Limousinforening ved-
tak om at limousin i Norge skulle
stambokføres i to kategorier.
Lukket stambok, såkalt Full French
og Åpen stambok, såkalt Opp -
krysset. Limousin er i dag alene
blant kjøttferasene i Norge når det
gjelder å opprettholde to stambok-
kategorier.

GEN- S
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Arbeidet med å følge opp vedtaket
fra 1996 kom sent i gang. Dels skyl-
des det at det ikke ble prioritert av
verken de sittende styrer i
Limousinforeningen eller i NKA.  En
annen årsak var nok at det tok tid å
få på plass rutiner etter at registre-
ringsarbeidet ble overført fra sven-
ske Kap til Norsk Kjøttfe Avlslag og
Storfekjøttkontrollen..
I 2003 fikk imidlertid Norsk
Limousin Forening påtrykk fra med-
lemmer som uttrykte bekymring
for raseavlen og som etterlyste kva-
litetssikring av prosedyrer som
skulle ivareta skille mellom dyr med
gen-status Full French og dyr som
var oppkrysset. Bakgrunnen for
dette var at det var mye feil og
inkonsekvens på stambøkene ved-
rørende gen-status.
Det nye styret i Norsk
Limousinforening ga i 2004 denne
saken høy prioritet. Gjennom en
rekke møter med styret i NKA, stam-
bokregistret og storfekjøttkontrol-
len ble det i fellesskap kommet
frem til en modell som i fremtiden
skal sikre et skille mellom de ulike
gen-statuskategoriene. Dette ble
gjort mulig ved at avlsutvalget i
Norsk Limousin gikk gjennom og
kontrollerte gen-statusen på alle
stambøkene av Limousin som er
importert til Norge. Dette for at
dyrenes etterkommere skulle få rett
gen-status. I de få tilfellene der det
var tvil ble eieren kontaktet og bedt
om å dokumentere gen-status fra
det land dyrene var importert fra. I
motsatt fall ville dyrene få gensta-
tuskategori , Oppkrysset.

STAMBOK
Alle norske stambøker for Limousin
har en rubrikk som heter Gen-sta-
tus. Den skal på alle stambøker for
rasen være utfylt av stambokfø-
rende myndighet. Enten med kate-
gori ”F” som står for Full French,
eller ”O” som står for oppkrysset.
Det er viktig både for den enkelte

avler, men også for limousin som
rase i Norge at avlerne har et bevist
forhold til gen-statuskategorien.
Det bør være en uskreven regel for
eksempel ved livdyrsalg at både
kjøper og selger er underforstått
med gen-statuskategorien og hva
det innebærer før salg avgjøres. 

FULL FRENCH (F)
Når en Limousin har gen-status Full
French er det et uttrykk for at man
skal kunne føre slektskapet uav-
brutt tilbake til den franske Herd-
Book av 1886 uten at det er inn-
blandet andre raser. Full French skal
være en garanti for ren rase. Gen-
status ”F” gis av stambokførende
myndighet kun til avkom der
begge foreldrene har gen-status ”F”
og er av rasen Limousin. 

OPPKRYSSET (O)
Når en Limousin har gen-status
Oppkrysset er det et uttrykk for at
dyret er fremkrysset til limousin fra
en annen rase. Dette er en gen-sta-
tuskategori med et noe mer liberalt
krav til rasebegrepet. 

I utgangspunktet er minimumskra-
vet for å få utstedt stambok i denne
kategori 15/16 (93,75 %) raserenhet
for hunndyr og 31/32 (96,87 %)
raserenhet for hanndyr. I praksis ser
vi flere eksempler på at også dette
minimumskravet fravikes. Det gjel-
der for oksekalver som er fremkom-
met etter avl mellom 15/16 hunn
og 31/32 hann. Det gjelder import
av kollet genetikk der dyret ikke
innfrir det norske minimumskravet
til raserenhet , men likevel godkjen-
nes fordi dyret har stambok i
eksportlandet og det gjelder dyr
som er fremkrysset ved hjelp av
okser som selv er oppkrysset.
Dyr med gen-status ”O”er en mer
sammensatt gruppe som strekker
seg fra nylig oppkryssete dyr med
15/16 renhet, til kollete dyr og til
dyr der man må virkelig mange
generasjoner tilbake for å finne noe
innblanding av andre raser.
Alle etterkommere etter dyr med
gen-status ”O”vil for all ettertid ha
gen-status ”O” på stamboka.

RED.

STATUS
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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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”Det satses på limousiner også i Snåsa. Ikke som frem-
komstmiddel på veiene, men på fransk storferase i
kjøttproduksjonen”. Det var oppslaget i lokalavisen
Snåsningen etter at LUN og Midt-Norge Slakteri (MNS)
avholdt LUN-treff hos den nyutnevnte fadderen
Torbjørn Opheim.

Hovedtema på kveldsmøtet var lønnsomheten i kjøtt-
feproduksjonen med grunnlag i LUNs Aspirant-ord-
ning. Forrige nummer av LimousinNytt brakte en
reportasje om Snåsa-bonden Torbjørn Opheim. Han er
i ferd med å krysse seg opp på limousin med basis i
mordyr fra både NRF og andre kjøttferaser.

Og den økonomiske uttellingen har ikke latt vente på
seg: Opheim hadde nyss levert 10 okser til Midt-Norge
Slakteri og LUNs Aspirant-ordning. Fire av oksene hav-

net i U-klassene, resten i R+ med unntak av én som fikk
ren R. Det ble et slakteoppgjør Midt-Norge Slakteri på
nesten 235.000 kroner pluss vel 6.000 kroner i merpris
fra LUN for ca 3,5 tonn levert slakt. Det betyr at han fikk
i snitt nesten 69 kr pr kg.

Som tidligere melkebonde er Torbjørn imponert over
hvor fort effekten viser seg på slakteoppgjørene. – På
NRF-oksene oppnådde jeg sjelden slakt i R-klassene, og
det på lengre framfôringstid. Å få oppgjør for flere dyr i
U-klassene betyr at jeg får fem kroner pr kg i kjøttfetil-
legg fra MNS på toppen av en høyere avregningspris i
forhold til NRF-slaktene, sier en ivrig Torbjørn.

To til tre måneder kortere framfôringstid betyr sparte
kostnader til både kraftfôr og grovfôr. Sammen med
høye slakteoppgjør gir dette et sterkt forbedret
dekningsbidrag i forhold til det jeg har vært vant til. I
tillegg betyr kortere framfôringstid at jeg får frigjort
arealer i fjøset for innsett av flere dyr. Så det er ikke tvil
om at dette er veien å gå. Og når jeg til neste år starter
å slakte 75 % krysninger, så øker tilleggene fra LUN – og
dermed dekningsbidraget, fastslår en optimistisk
Torbjørn Opheim.

Et titalls interesserte avlere møtte for å høre om lønn-
som kjøttfeproduksjon. – Vi er godt fornøyd med opp-
møtet og møtet. Å møte en håndfull interesserte på ei
kveldsstund fører til at vi kan ha meningsutvekslinger
over bordet om både økonomi og fag på en mer direk-
te måte enn om vi arrangerer større anlagte fagdager,
sier daglig leder i LUN, Jan Otto Veiseth, som kan fortel-
le at en avler meldte seg inn i LUN umiddelbart, og sta-
rer å levere dyr til slakting i høst.

Han legger til at det er planlagt en tilsvarende samling
på Innherred etter ”sisteslåtten”, og i andre distrikter i
landet ut over høsten.

JAN O.

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

Nytt fra LUNNytt fra LUN     

Økt dekningsbidrag 
allerede på halvkrysninger med limousin
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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. 

    NYTT FRA LUNNYTT FRA LUN

LUN-fadder Torbjørn Opheim (tv) orienterer en gruppe interessenter under kjøttfetreffet i Snåsa.

Elleve kr tillegg
for E-klassene!

For å bedre konkurranse -
dyktigheten på kjøttfe, har
Slakthuset og Midt-Norge Slakteri
vedtatt å øke tilleggene fra 1.
november 2008. Kjøttfetilleggene
deles opp i 3 klasser hvor klasse E
får 11,- kroner, klasse U får 10,-
kroner og klasse R får 9,- kroner
pr.kg. levert godkjent kjøttfeslakt!

De slaktene som ikke kan
godkjennes som kjøttfeslakt, vil
få oppgjør etter de regler og
betingelser som gjelder i dag.



Utafor Kristiansund ligger øya
Smøla , ei øy som lokker til seg sta-
dig flere turister som vil oppleve
fiskerlykke og flott natur. Flere på
øya driver med utleie av hytter og
båt og på fergeoverfarten kunne
man registrere mange tyskere som
var på tur over til ferieparadiset.
På innersida av Smøla ligger øya
Edøy  som ble forbundet med bru
til Smøla i 1989 . Også her, langt
mot vest med Atlanteren rett uten-
for stuedøra produseres det kjøtt
til Limousin-Unik. 
Vi er på historisk grunn. Sentralt i
den travle skipsleia var Edøy et
maktsentrum i middelalderen. På
den tid var hele øya drevet som en
gard og det var i 1844 at bruket ble
delt i fire. Nåværende eier av
hovedbruket, Per Halse er levende
interessert i garden og øyas tradi-
sjon og historie.

Per jobber som landbrukssjef, men
er ikke som landbrukssjefer flest.
Ved siden av å være byråkrat har
han beina solid plantet i den prak-
tiske delen av yrket.
I 1978 kjøpte Per Halse garden som
tidligere har vært statens sauavls-
gård på Edøy.
Han har omfattende erfaring med

grønnsakproduksjon og på det
meste hadde han 60 dekar tidlig
gulrot og kålrot under plast.

Også på området kjøttfe er Per
pioner. Han fikk de første kryssing-
ene i 1980. Han påvirket bønder i
området til å krysse med kjøttfe. På
den tiden var det for det meste
Hereford og Angus det dreide seg
om. I 1987 bygde han om det tidli-
gere sauefjøset til ammeku. Det ble
valgt åpne skraper og mellomlag-
ring av gjødsel i kum.
Per er sterk talsmann for å holde

kostnadssiden nede både når det
gjelder planløsninger i bygninger
og ikke minst på maskiner og red-
skaper. Han leier inn entreprenører
til onnearbeid og har kun to eldre
traktorer selv

De første mordyra på gården var
som sagt kryssinger av britiske
raser. Dyra var bra på beite , men
Per var misfornøyd med at fettrek-
ket ødela fortjenesten. Den første
Limousin oksen kom på gården i
1997. Resepten virket og Per var
meget godt fornøyd med at  slak-
tene fikk høyere klasse samt at fett-
problemet ble mye mindre .
I dag er mesteparten av de 50 mor-
dyra  3/4 og 7/8  Limousin, men
enda er enkelte dyr svarte og noen
har kvite hoder.
De første kalvene ble levert til Lun

i første halvdel av 2007. I år satser
han på å levere ca. 40 kalv til Lun.
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Limousin ut    

Tunge kjøttferaser har et stort vekstpotensiale.

Dette krever høyt fokus på fôring og kontinuerlig

oppfølging. God tilgang på kraftfôr av god kvalitet

bidrar til å oppnå ønsket tilvekst og slakteklasse.

Kjøttfe gir stor tilvekst og god økonomi

ved optimal fôring.

“God fôring er en forutsetning for å lykkes i avlsarbeidet”,

sier bonde Mathias Romsås fra Ringsaker.

God rådgivning får du på kjøpet!

Høy tilvekst krever høy kvalitet!
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BONDENS TRYGGE VALG

www.norgesfor.no
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    mot havet

Per Halse og besetningen på Edøy.

På den måten slipper han å ha dyr i
fjøset om sommeren. Det sparer
han for mye arbeid. Per nærmer seg
pensjons alderen , men vil holde på
så lenge helsa holder.
Som landbrukssjef ser han mye pla-
ner for bygging og utvidelser og

han poengterer på ny viktigheten
av å få ned kostnadene. Kanskje kan
rimelige løsninger være like gode
som dyre.
Per er en person med masse e r -
faring og virkelig  en mann en kan
lære av. Han var vel den første som

kjøpte Limousin okse i Møre og
Romsdal  det sier vel også at han
har teft for fremtiden.     
Norsk Limousin ønsker han til lykke
videre .

AV LARS HENDEN



Samme dag som jeg besøkte Per
Halse , hadde jeg også et trivelig
besøk hos familien til Jorunn og
Arve Moe  som er nesten nærmes-
te nabo til Per Halse så der går
Limousin praten bra. Det som er
kjekt når to naboer driver med
samme rase, da kan de dele av
erfaringer og lære av hverandre.
Tidligere var Arve sjømann og seil-
te i utenriksfart i 15 år før han tok
over gården. Nå kombinerer han
jobb som maskinist på ferga med
bondeyrket. Ferga legger til bare
noen hundre meter fra gården så
veien til arbeid er ikke lang.
Da Arve tok over var det melkekuer
på gården. Etter å ha solgt melke-
kvoten  falt det naturlig å starte
med kjøttfe. De første dyrene som
ble innkjøpt fra Per Halse  var krys-
singer mellom Angus og Hereford
som var bedekt med Limousin
okse. Første året ble det ti kalver
med 50% Limousin. Mordyra med
britiske raser ble etter hvert slaktet
ut og kyrne i dag består av ! og
7/8 limousin innslag.  Besetningen

teller nå i overkant av 30 mordyr.
Det er planer om å bygge ut til 40
mordyr.   I tillegg har de 85 vinter-
fora sau som faktisk går på beite
sammen med kuene. Vi har gode
erfaringer med sambeiting med
sau, spesielt i forhold til holde
ugraset nede.  Inkludert en del leie-
jord er garden på 450 dekar inn-
mark.
I sommer leverte Arve  de seks før-
ste kalvene til Limousin Unik. Det
ga uttelling i form av pris og klasse

som han ikke hadde oppnådd tidli-
gere.  Han legger nå om til høstkal-
ving for  å tilpasse seg markedet.
Arve og Jorunn syns mulighetene
ser lyse ut i dag. Fem unger er akti-
ve på gården så her er det ingen
problemer med rekruttering.
Arve er nyvalgt i Tyr Møre og
Romsdal som første varamann.

Norsk Limousin ønsker de lykke til.

LARS HENDEN24

Jorunn og Arve sammen med eldste sønn Stian og yngste datter Eirin.

Gårdsbesøk
hos Jorunn og Arve Moe

Besetningen med vindmølleparken i bakgrunn.
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Mellom 150 – 200 Limousindyr ble
importert til Norge første del av
1990 tallet. Det beskjedne antallet
gjør at det derfor tar tid å bygge
opp en renraset limousinpopula-
sjon her i landet. Det er stor etter-
spørsel etter livdyr. For noen som
ønsker å starte med Limousin, og
kanskje spesielt for de som har
andre raser fra før, kan det derfor
være et alternativ å krysse seg frem
til stambokført limousin. Man må
avfinne seg med en litt lenger tids-
horisont før man er i mål, men
veien dit kan bli både interessant
og lærerik. En vil få gevinst av krys-
singsfrodighet og gleden ved å
følge med på fremgangen til
Limousinen fra generasjon til
generasjon. Man slipper også unna
store kapitalutlegg som er alterna-
tivet hvis en skal kjøpe inn en hel
besetning med renrasete dyr.
Begrensningen er at fremkryssing
tar tid og at etterkommerne av
kryssingsdyr vil få genstatus ”O”.
I praksis innebærer denne meto-
den en såkalt gjennomført krys-
sing. Det vil si at man systematisk
bruker limousinokser i flere gene-
rasjoner. For hver generasjon vil da
innslaget av den opprinnelige
rasen bli halvert. Etter fire genera-
sjoner er innslaget av Limousin
kommet opp i 15/16 raserenhet og
dyret er da stambokførbart hvis
det er et hunndyr. For hanndyr kre-
ves det fem generasjoner eller
31/32 raserenhet.
Det kan være lurt å tenke gjennom
en del ting før en tar fatt på en slik
gjennomført kryssing. Først vurde-
rer en hunndyrene man har som
utgangspunkt å starte kryssingen
med. Man bør selvsagt velge dyr
med godt eksteriør og god melke-
evne. For at kryssingene raskest
mulig skal få et ensartet utseende
er det fordel at hunndyrene i

utgangspunktet er ensfarget.
Herefordens hvite hode kan være
gjenstridig å få avlet vekk. Det
samme er Aberdeen Angusens
sorte farge. Tar man for eksempel
utgangspunkt i  Anguskyr og bare
bruker stambokførte Limousin -
okser som selv er av oppkrysset
herkomst kan det jo hende at de
også har sitt opphav fra Angus og
være bærer av gen for sorte farge.
Har ved selvsyn sett dyr som i
utgangspunktet skulle være stam-
bokførbar, men som hadde sort
farge. Forutsigbarheten blir derfor
større hvis en i fremkryssingen
bruker limousinokser som har gen-
status ”F”.
Det er viktig å være klar over at
stambok kun skal utstedes til dyr
som er i samsvar med rasestandar-
den. I Frankrike er det egne kon-
trollører som sjekker dette. I Norge
er det ikke ressurser til dette slik at
avleren selv er ansvarlig for å påse
at dyr som skal stambokføres til-
fredsstiller rasestandarden. Dette
gjelder både genstatus ”F” og ”O”.
Ofte forekommende avvik fra rase-
standarden på kryssingsdyr er

hode og kroppsform, for mørk
pelsfarge, avvikende mulefarge og
manglende lyse felt rundt mule og
øyne.
Det er feil å tenke, ” det er jo bare
kryssing så det er ikke så nøye”. Jo
mer dokumentasjon du har på
egenskapene til oksene du bruker,
jo bedre. Kryssingsavl med flere
raser involvert er uforutsigbart nok
i seg selv. For eksempel kan det
være greit å vektlegge kalvings-
egenskaper og melk fremfor slak-
teegenskapene til å begynne med.
De siste jordbruksforhandlingene
har nå gjort det økonomisk fordel-
aktig for melkeprodusenter å star-
te med ammeku. En gjennomført
kryssing fra NRF til limousin kan gi
meget gode produksjonsresulta-
ter. Med bakgrunn i NRF sine mel-
keegenskaper og limousinens slak-
tekvalitet er det faktisk mulig å
hevde seg i toppskiktet av slakte-
klassene i EUROP- systemet allere-
de fra andre generasjons innkrys-
sing av Limousin forutsatt at kal-
ven har gått på amming og at
foringen ellers har vært optimal.

RED.

Bildet viser et tvillingpar som er 50 % limousin. Uten bruk av kraftfor veide de
ved åtte måneders alder til sammen 65 kg mer enn sin mor som er halv -
kryssing mellom NRF og Hereford.

Fremkryssing 
til Limousin
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NAVN ADRESSE POSTNR. POSTSTED
ALVSEIKE HENRY HETLAND 5570 AKSDAL
AMB MATHEAS S KLØVSTAD-

HØGSVEVEGEN 395 2372 BRØTTUM
ANDERSRØD ODD ANDERSRØD 1640 RÅDE
ANEHAUGEN SAMDRIFT DA V/SIGBJØRN EIKJE 5565 TYSVÆRVÅG
ARNEKLEIV HANS OLAV 2662 DOVRE
BAKKETUN MORTEN BJØRKEVEGEN 5700 VOSS
BALLANGRUD NILS OLE RUTE 563, 

ØVRE HENSRUD 3520 JEVNAKER
BERDAL JORUNN H. 6895 FEIOS
BERGERUD OLE-KRISTIAN BERGERUD GÅRD 1735 VARTEIG
BERGSENG SVEIN A. BERGSENG ØVRE, 

BERGSENG V. 40 2372 BRØTTUM
BILDEN ARNE KONGEVEGEN 89 2770 JAREN
BIRKELAND TOM ANTON RANNESTAD 4438 SIRA
BJERGA SAMDRIFT DA V/KJELL NES 4187 OMBO
BJERKE SVEINUNG STABO 2850 LENA
BJUGSTAD BJØRN 2372 BRØTTUM
BJUGSTAD HELGE 2372 BRØTTUM
BJØRALT HARALD 2730 LUNNER
BJØRNDAL GUNNAR JORTVEIT 4737 HORNNES
BJØRNEBO HARRY BJERKAN 7120 LEKSVIK
BJØRNEBY JOHAN ADOLF DYSTER GÅRD 1430 ÅS
BLAKKISRUD HÅKON BLAKKISRUD 2080 EIDSVOLL
BLIKSÅS ANNE KARIN 7105 STADSBYGD
BLINDHEIM ERIK ANDREAS GRAVA 6040 VIGRA
BOTHEIM ERLING 2665 LESJA
BRAUT INGER M. HADLAND JÆRVEGEN 411 4340 BRYNE
BRENDEN KNUT 2662 DOVRE
BRINGELAND AUDUN 6977 BYGSTAD
BRYGGESÅ ÅNEN A. BRYGGESÅ 4596 EIKEN
BRYHN NILS ARNE RØNE VESTRE 2344 ILSENG
BRAANAAS KARSTEN MURUD 2411 ELVERUM
BØ LEIV SIGVE HEGGHEIMSVEIEN 247 4120 TAU
BØ OLE TOM BURUDVN. 4 1350 LOMMEDALEN
BØ PER O. BØ 4365 NÆRBØ
BØHN HALFDAN DRAGSVOLD GÅRD 2040 KLØFTA
BØRMARKEN HÅVARD KJEKSTADV. 29 2760 BRANDBU
CEEBERG NILS KARSTEN KJÆRÅSVEIEN 9 3158 ANDEBU
CHRISTOPHERSEN SIGRUNN R. BLIKSRUDHAGAN 1 1484 HAKADAL
CLAUSEN TROND RÅSTADVEIEN 173 3239 SANDEFJORD
DAHLSTRØEN THORFINN 2480 KOPPANG
DANIELSEN KJELL-HUGO 8260 INNHAVET
DEGNES OTTAR DEGNES 1870 ØRJE
DIMMELDAL TROND ALSTAHAUG 8800 SANDNESSJØEN
DUE EILIF MO GÅRD 7600 LEVANGER
DYSTLAND PER ARNE HERBERG LILLE 2166 OPPAKER
EGE ARNE GEIR GAMLE EIGESVEIEN 313 4375 HELLVIK
EIKREM NINA NÆRUM LØVBERGVEIEN 186 3719 SKIEN
ENGAN THOMAS 7584 SELBUSTRAND
ENGELSVOLL ROY BØ 4365 NÆRBØ
ERIKSEN CAMILLA OG TORMOD 2224 AUSTMARKA
ERTZAAS TOR ERIK HEIR NEDRE 7600 LEVANGER
ERTZAAS TORE HERSLETVEIEN 79 1850 MYSEN
FISKE OLA M 6655 VINDØLA
FLADSRUD ARNFINN ØVRE VEG 408 2838 SNERTINGDAL
FLESJÅ JENS BØRGE FLESJÅ 4160 FINNØY
FROSTMARK JONAS JÄRPETANS GÅRD 411  655 91 KARLSTAD
FUTSÆTER GUDMUND RØDSAND 6530 AVERØY
GAMKINN HANS GUDBRAND GAMKINN 2750 GRAN
GAMKINN JENS PETTER GAMKINN 2750 GRAN
GAMME PAUL GAMMEVEIEN 2750 GRAN
GARSHOL TOR STORSLETT GÅRD 6694 FOLDFJORDEN
GAUNDAL ODD OKSÅS 7724 STEINKJER
GIHLE LARS 2850 LENA
GIMSE JO 2480 KOPPANG
GISKÅS KAREN BRATBERG ØVRE 7730 BEITSTAD
GJERMSTAD BRIAN ETNES 7629 YTTERØY
GRANBERG ROBERT 2512 KVIKNE
GRANSETH GRETHE OG HANS 2662 DOVRE
GRANØIEN BJØRN 7387 SINGSÅS
GREIBESLAND JARLE FRIGSTAD 4646 FINSLAND
GRØNLIEN JENS B. HENNINGSMOEN SØNDRE 1859 SLITU
GRØNNESBY IVAR HEGSTAD 7670 INDERØY
GAARDER TOR A. HELGUM 2750 GRAN
HAGEN KENT STIAN BERGSØDEGÅRD 2150 ÅRNES
HALSE PER 6570 SMØLA
HANEBERG OLAV SVERRE HANEBERG 4380 HAUGE I DALANE
HANSEN BJØRN MULSTRAND 8016 BODØ
HATLEGJERDE JOHANNES 7730 BEITSTAD
HAUAN TOR MARTIN 8920 SØMNA
HAUG MORTEN ROMSÅS ØVRE 2634 FÅVANG
HAUG STEFFEN GJERNES 5700 VOSS
HAUGEN JOHN G. 2975 VANG I VALDRES
HEGELSTAD MAGNE HEGELSTAD 4389 VIKESÅ
HEGGE SNORRE 2647 SØR-FRON
HEGGVOLD JENNY KRISTIN DRIVA 7340 OPPDAL
HEGGVOLD ODD JOMAR HAUKA 7288 SOKNEDAL
HEKTNER MARIE OG HANS CHR. HEKTNER GÅRD,NEDRE RÆLINGSVEI 516 2008 FJERDINGBY
HELLAND KJETIL ANDRE HØRDALSVEIEN 52 3239 SANDEFJORD
HENDEN LARS 6687 VALSØYFJORD
HENDEN OLA I LIABØ 6683 VÅGLAND
HENSRUD THORSTEIN S. GREFTEGREFF 3520 JEVNAKER
HETLAND GEIR KROGEDALVEIEN 65 4308 SANDNES
HJELLESTAD TOM 8860 TJØTTA
HOEL ODD ARNE HOEL, RUTE 6 7340 OPPDAL
HOLAN JOHAN 7620 SKOGN
HOLANN HANS OLAV HOLANN GARD 2500 TYNSET
HOLENE BJØRN FREDRIK HOLENE 1816 SKIPTVET
HOLM TORE POSTBOKS 56 8901 BRØNNØYSUND
HOLTER KRISTEN STEINVIK 2450 RENA
HOVDE KRISTIAN HOVDEV. 130 2380 BRUMUNDDAL
HOVHAUGHOLEN TOR IVAR EINARSGARDEN 2660 DOMBÅS
HOØEN LARS AKIM HOØYA 7142 UTHAUG
HVAM VIDEREG. SKOLE HVAMSVEIEN 2165 HVAM
HVINDEN LARS JACOB KJØRKEVEGEN 19 2760 BRANDBU
IVESDAL EINAR 4389 VIKESÅ
JENSEN LARS SUNDT VÆRNE KLOSTER GAARD, DILLING ST 1570 DILLING
JENSTAD EIVIND ØVRE JENSTAD 6613 GJØRA
JOHNSEN PER EINAR ØVRE GAUSTAD 1482 NITTEDAL
JOMÅS HALVOR JOMÅS 4820 FROLAND
JONSEN FRODE 7100 RISSA
JÆRE TROND NYLENDE ULSBERG 7397 RENNEBU
JØRGENSEN TERJE FINSTAD ØSTRE 2840 REINSVOLL
KALBERG SAMDRIFT V/BJARNE KALBERG, 

NORDRE KALBERG 4355 KVERNALAND
KAPELRUD LARS T. SLETTEN TRÆLNES 8920 SØMNA
KARLSEN EIVIND 7690 MOSVIK
KITTELSRUD KOLBJØRN FALANGVEGEN 53 2750 GRAN
KNAPSTAD MAGNE TYMBRÅLEN 20 5700 VOSS
KNUTSEN GEIR EINAR 7550 HOMMELVIK
KOERS BRENDA OG MARTINUS 6143 FISKÅBYGD
KONGSHAUG KONRAD OG LEIF H. FAGERENGBOG 6530 AVERØY
KOPPERUD LEIF NORDLIEN 2090 HURDAL
KRISTOFFERSEN TOR FREDLY, KROKEMOV. 148 3223 SANDEFJORD
KVÅLE OLE HENRIK 7327 SVORKMO
KAARBØ KRISTEN 2665 LESJA
KAASA ELISABETH A. BOSTRAK 3750 DRANGEDAL
LANGÅKER MARIAN S. TØRSDAL 5574 SKJOLD

NAVN ADRESSE POSTNR. POSTSTED
LEA JON SKRETTINGLAND 4360 VARHAUG
LEA SIRI RASMUSSEN SKRETTINGLAND 4360 VARHAUG
LEANGEN OLA JOHAN 7632 ÅSENFJORD
LERUD SISSEL OG TROND 2846 BØVERBRU
LERVIK OLAV 6570 SMØLA
LILLEMOE OLA 2500 TYNSET
LINNERUD JAN RAGNAR 2690 SKJÅK
LINNINGSVOLL EVY OG ARVE LINNINGSVOLL 6484 SANDØY
LOFTHUS KARL GUSTAV 4200 SAUDA
LUNDE SVEIN HELGE 5582 ØLENSVÅG
LUTDAL VIDAR 7633 FROSTA
LØNRUSTEN GRY SJØLISAND 2450 RENA
LAACHE KARL HENRIK LÅKE 2030 NANNESTAD
MARTINSEN DAG OG GRETE NORDSKJØRIN 7180 ROAN
MELHUS KARI OG HARALD SLETTEBØVEIEN 26 4376 HELLELAND
MERKET ASLAUG OG 
JENSRUD SVEIN BOKS 92 7128 UTHAUG
MIKALSEN TORE JØLLE 4560 VANSE
MOASTUEN TORE KILLI 2662 DOVRE
MOE ARVE & 
ØDEGÅRD JORUNN NAUSTHAUG 6570 SMØLA
MOEN TORBJØRN OG ODDVAR SØRBØ GÅRD 4436 GYLAND
MOLDAL OLE ANDERS 2665 LESJA
MOLSTAD ERIK 2770 JAREN
MORDAL SYVER MORDAL 6409 MOLDE
MYRVANG ARNT EIRIK ÅMØY 8170 ENGAVÅGEN
NANNESTAD GYRD REFLING 2355 GAUPEN
NESVIK TORUNN OG LEIV LASSASKARET 4363 BRUSAND
NETLAND ERNST RISNES 4473 KVINLOG
NYBØ JOHANNES BØVEIEN 56 4070 RANDABERG
NYGAARD INGER KARIN 2850 LENA
NØRSTEGÅRD HÅVARD NORDERHUS NORDRE 2666 LORA
OLDEN HEGE 7168 LYSØYSUNDET
OLIMB LARS ØSTRE OLIMB 3520 JEVNAKER
OLSEN BENTE OG  BJØRGAN IVAR TORGET 8900 BRØNNØYSUND
OLSEN LEIF BJARNE IMSLAND 5583 VIKEDAL
OPHEIM TORBJØRN ARNE 7760 SNÅSA
OUFF TERJE RØED SKJØTTELVIKVEIEN 8 3484 HOLMSBU
PATTERSON BJARNE BLAKSTAD 6631 BATNFJORDSØRA
PEDERSEN JØRGEN ANDRE 8130 SANDHORNØY
PETTERSEN ALF TORSTEIN REKELAND 4380 HAUGE I DALANE
PETTERSEN TONE MERETE BETHOLMVEIEN 94 9311 BRØSTADBOTN
POLLESTAD ARNSTEIN DILLING NORDRE 1570 DILLING
RAKNERUD IVER GRINILINNA 35 2750 GRAN
RAMSTAD GUNNAR MJØLKEVEGEN 312 2825 GJØVIK
RANES PER OLAV GULLA 6650 SURNADAL
RATHE ANNA NEERGAARD RATHE 7224 MELHUS
REFSNES ØYVIND REFSNES 4365 NÆRBØ
REIERSEN SVEN TVEIT 4737 HORNNES
REINAAS STEINAR AUNAN 7630 ÅSEN
REMMEN MAY OG MARTINUSEN JAN 8700 NESNA
RIISE GÅRDSDRIFT ANS V/PER JOHAN HVAMSTAD 2850 LENA
RIMSTAD SVERRE 2170 FENSTAD
RING JARLE KAUSERUD 2846 BØVERBRU
ROEN JORUNN RUSTAD 3520 JEVNAKER
ROMSÅS MATHIAS/
ROMSÅS MARIT HE HØIBY GÅRD 2390 MOELV
RONGLAND JON ERIK RONGLAND VESTRE 7623 RONGLAN
RØGENES TJERAND STÅLE 5578 NEDRE VATS
RØHR KRISTIAN RØRSVEGEN 221 2380 BRUMUNDDAL
RØNNINGEN MARTIN 2666 LORA
RØRVIK JACOB ANDRE 6040 VIGRA
SAGSTAD HARALD 5911 ALVERSUND
SALTERMARK STEVE TOFT 8900 BRØNNØYSUND
SAND TERJE SOLSTAD 4724 IVELAND
SANDBERG TERJE 2540 TOLGA
SANDNES AUD VEDAL KROKÅ 8900 BRØNNØYSUND
SANDNES NILS ERLING 8680 TROFORS
SCHARNING MARTIN GRENI GÅRD 2160 VORMSUND
SCHJØLL CARL RICHARD PB 91 2851 LENA
SKADSEM SVEN MAGNE KVERNLANDSVN 94 4323 SANDNES
SKAGET THOR JOHAN 7760 SNÅSA
SKI INGERLISE OG BOKALRUD TERJE DUENGERHØGDA 290 2350 NES PÅ HEDMARK
SKJEMSTAD MAJ BRITT SKJEMSTAD 7760 SNÅSA
SKJEVIK TERJE 7633 FROSTA
SKOGMO ANS, NINA OG JOHN SAUSVATN 8960 HOMMELSTØ
SKRETTING KNUT SKREDDARVEIEN 3 4360 VARHAUG
SLOTNÆS TOLLE HOVINSHOLM 2350 NES PÅ HEDMARK
SNEKVIK NILS H HELLAND 7206 HELLANDSJØEN
SOLBUE JOSTEIN SOLBUE GÅRD 7130 BREKSTAD
SOLHAUG JON MAGNE SOLHAUG 2940 HEGGENES
STAKKESTAD KNUT EGIL OG  
BILGAARD INGER JOHANNE STAKKESTADVEGEN 272 5563 FØRRESFJORDEN
STAVHEIM STÅLE 2666 LORA
STEIG IVER NØRSTEVOLD 2651 ØSTRE GAUSDAL
STEINVIK GUSTAV 7510 SKATVAL
STENSHEIM STEIN BJARTE STENSEM 7340 OPPDAL
STUBBERUD TORE KULLEBUND 1890 RAKKESTAD
STUBERG OLE KRISTIAN SANDVOLLAN 7670 INDERØY
SUNDE TORLEIF JR. REVHEIMSVEIEN 177 4043 HAFRSFJORD
SUSORT TORLEIV LERVIK 5565 TYSVÆRVÅG
SVALESTAD JON 4376 HELLELAND
SVEPSTAD JOAR MAGNE VEDKVAM 7711 STEINKJER
SVEUM JENS PETTER 2847 KOLBU
SVILAND TERJE 3175 RAMNES
SÆTERÅSEN GUNHILD 2090 HURDAL
SØLI JON MEENSVN. 235 3719 SKIEN
SØRHUS BIRGER 5576 ØVRE VATS
TANDBERG FINN-AUDUN NÆS NES 3355 SOLUMSMOEN
TILREM OLE JØRN 8900 BRØNNØYSUND
TÆRUD JOSTEIN SANDSNES 2032 MAURA
UELAND OLAV T. EIAVEIEN 758 4376 HELLELAND
UNNERLAND RAYMOND UNNELANDSNESET 26 5268 HAUKELAND
VAKTSKJOLD JAN GUNNAR 5938 SÆBØVÅGEN
VELO ANDERS MYHRE VELO 3520 JEVNAKER
VELTEN ELISABETH GAUSTAD 2230 SKOTTERUD
VIGRE TOR ARNE VIGRE 4365 NÆRBØ
VULLUM IVAR YTRE VULLUM 6680 HALSANAUSTAN
WANDSVIK ODD KVERNSTIEN 38 4640 SØGNE
WENG OLE 2150 ÅRNES
WENG OLE MARTIN ØDEGÅRD 2150 ÅRNES
WIGENSTAD SIMEN 2660 DOMBÅS
ØDEGÅRD HÅVARD 7860 SKAGE I NAMDALEN
ØGLÆND HARALD EGREN 4362 VIGRESTAD
ØSTGÅRD STIG SCHJERVEN MOSENG SØNDRE 2550 OS I ØSTERDALEN
ØSTRE HAUGE SAMDRIFT V/MORTEN MOSVOLD 4550 FARSUND
ØSTVOLD ARILD ODNESVEGEN 279 2827 HUNNDALEN
ØVERBY ELSE GRETHE OG OLE E. REVHAUG 1820 SPYDEBERG
ØVERTUNGSETH HARALD ARVE 6530 AVERØY
ØVSTHUS HANS OVE SKUTLESVEGEN 238 5700 VOSS
AAFARLI STIG NEVANDER 6683 VÅGLAND
AAMODT REIDAR NEVLAND 4375 HELLVIK
AANDSTAD ØIVIND GULLERUD 1860 TRØGSTAD
AARESKJOLD LARS JOHAN 5582 ØLENSVÅG
AASEN ELISABETH YTTERHAUG RUTE 504 2500 TYNSET
AASEN SVEIN BREIMO 8800 SANDNESSJØEN
JON EKREN 6444 FARSTAD
LEIF ENGEN VALDERÅS 7234 LER

BEDRIFTSABONNENTER
FELLESKJØPET AGRI BA V/TRYGVE BJØRGE, ANKERGATE 22 3513 HØNEFOSS
FATLAND JÆREN AS HOMMERSÅKV. 250 4311 HOMMERSÅK
HAANSHUS STEIN 7288 SOKNEDAL

FRETLAND MONA HVAALE JOSEFINE NILSENSV. 5A 3610 KONGSBERG 
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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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