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Nok en dose med limousin-semin” er plassert. Her ved inseminør Jan Ola Hansen.

Overvåknings-
kamera
Utstyret består av en innedel, en
liten monitor med skjermstørrelse
15 x 8,5 cm, som en trådløst kan
koble fire enkle kameraer til.

SIDE 14

Canada-tur fra
10.-20.april2006
Tor Gaarder med familie besøkte
sine venner i Regina,
Saskatchewan, som de har
kjent i 25 år.

Side 10-13

Seminsalget øker,medlems-
tallet stiger - vi er i rute
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Trond Clausen,3.vara:
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Gustav Steinvik, Leder
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Limousin øker i et
tungt seminmarked

Leder:Leder:

Limousin sliter minst i et tungt semin-
marked. Halve seminåret har gått når tal-
lene til og med mars måned er talt opp.
Tallene viser at det generelt sett er en
nedgang i antall insemineringer med
kjøttfesæd,men at det er store rasefor-
skjeller.
Limousin har frem til 31.mars en semin-
indeks på 103 % og er den eneste rasen
av de fire store som har indeks over hun-
dre. Den rasen som har hatt minst
tilbakegang av de tre øvrige rasene lig-
ger på 95 % i forhold til fjoråret.
Det er en bekreftelse på at storfekjøtt-
produsenter har registret Limousins
gode egenskaper i bruksdyrkryssning.

Årets påmeldte testokser finner du pre-
sentert på NKA sine websider.
Vi kunne ønsket flere påmeldte testokser
og ikke minst flere medlemmer som
melder på okser.
Trender når det gjelder salg av semin og
økning av antall mordyr i strofe-
kjøttkontrollen tilsier en økning i antall
testplasser for Limousin.
For testomgang 07/08 ønsker vi flere
påmeldte testokser fra flere besetninger.
Vi ligger helt på grensen til å fylle våre
tildelte testplasser. Konsekvensen kan
bli at vi må si fra oss testplasser til andre
raser.

Oksene skal være født fra 1. januar til
7. april og være innmeldt i Storfe-
kjøttkontrollen.
Avlsutvalg er nå i full gang med å pluk-
ke ut testokser til kommende testom-
gang. Kristian Heggelund bistår utvalget
i uttak av testoksene.

Styremøte er avholdt hvor det ble
behandlet 18. saker. Arbeidsoppgaver er
fordelt mellom styremedlemmene. Det
er viktig å få til et bredt engasjement for
å holde høy aktivitet.
Aktivitetene skal underbygge delmålene
om fortsatt vekst i antall limousinkuer,
økt salg av limousinsæd og ikke minst
flere medlemmer.
Vi skal delta på tre utstillinger og ikke
minst markedsføre rasen utover egne
rekker. Samtidig er det viktig at hver
enkelt medlem tenker på å verve nye
medlemmer ved salg av livdyr og kon-
takt med andre storfekjøttprodusenter.

Jeg vil gjerne takke Mathias Romsås for
den jobben han har gjort som redaktør
for Limousinnytt og ønske Ola-Jørn
Tilrem lykke til som ny redaktør av bla-
det.

Ønsker alle en riktig god sommer.

Aandstad A/S
Gullberg, 1860 Trøgstad

www.aandstad.no  •  tor-aand@frisurf.no

Ole Dahl tlf.: 992 67 408 • Søren Lund tlf.: 995 59 044
Tor Aandstad tlf.: 958 38 065S
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E Vi har interesse og erfaring med storfehold
Snakk med Søren om fullfór og mais.

Ole og Tor tar seg av innredninger og øvrig utstyr. Våre produkter er

kvalitetsutstyr fra anerkjente danske og svenske leverandører.

Fanggitter og andre typer fronter Liggebåser - Bingeskiller

Stensler - Avsperringer - Lettgrinder Utfóringshekker - Gummimatter

Kraftautomater for kalv - Kalvehytter Drikkeutstyr - Behandlingsbokser

Galebreaker naturlig ventilasjon Roterende rundballepigg

Fullfórblandere Transportvogner

Såmaskiner for mais TexWay underlagsmatter

www.kjottfe.no/limousin
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Christin
Jordbrudal
24 år gammel
Gift med Jarle,
vi har 1 barn,
Ida Helene på
1år. Utdannet Agronom fra
Søgne vgs.

Nystyre-

representant

iNorskLimousin

Vi bor i Finsland, ei bygd
som ligger ca 35 minut-
ters kjøring nordvest for
Kristiansand. Vi overtok
Jarles slektsgård i januar
2005.

Svigerforeldrene mine hadde
vært så fornuftige da de solgte
melkekvoten, at de inseminerte
alle kyrne med Limousin okse, og
i tillegg kjøpte de inn tre reinrasa
limousin kviger. Så da vi overtok
bestemte vi oss for å fortsette å
bygge på denne ideen. Det siste
året har vi hatt en del startpro-
blemer og nybegynner uflaks
med både det ene og andre av
redskap, og det toppet seg med
at av 14 kalvinger kom det 13
oksekalver, så det har gått tregt
med å få bygget opp besetning-
en av krysningsdyr kan man si.
Min største lidenskap (utenom

limousin kyrne våre da) er ride-
hester og dressurridning. Jeg har
ikke egen hest for tiden,men rir
ukentlig for instruktør Sigrid Rui
på Epona Ryttersenter.
Det er veldig gøy å kunne få

være med i styret i NL, jeg har
lært masse allerede, og håper jeg
kan bidra med noe for å gjøre
Limousin litt mer kjent her sørpå.
Målet måtte være å få flere
nye/unge bønder, og da kanskje
særlig jenter, engasjert i Limousin
og kjøttfeavl.

Hilsen Christin
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Verdensrekord

Limousin satte ny verdensrekord for
kveg på Borderway Mart i Carlisle , 18
februar -06 da limousinoksen Haltcliffe
Vermount ble solgt for 100000,- guinas ,
noe som tilsvarer ca. 1,2 mill. norske kro-
ner.
Kjøperen var Procters Farm , Lancashire.

Haltcliffe Vermount er sønn av en britisk
okse ved navn Penyrheol Sam og ei fran-
skimportert ku etter Ludo som heter
Renoncule.Vermount er fremavlet i
Haltcliffebesetningen som eies og drives
av familien Ridley , Cumbria , England.

Haltcliffe Vermount

FOTO-
KONKURRANSE
Finn frem fotoapparatet og ta noen flotte limousinebilder i naturskjønne
omgivelser. Send dem til undertegnede. En jury vil kåre de beste bildene
og vinnerene vil bli premiert .Vi ønsker å kunne nytte disse bilden til å
profilere Limousin , slik at dere er klar over at de kan dukke opp i andre
tidskrifter o.l.

Ta gjerne også frem pennen og send oss spørsmål , kommentarer , forslag
til stoff i blad el på web siden, om dere har dyr å selge eller kanskje ønsker

å kjøpe ,morsomme limousinhistorier m m.

Håvard Nørstegård, 2666 Lora

Tlf. 61243894 / 90839684

E-mail: haavanoe@frisurf.no
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Oksekalven 299 på Bybrua
fikk en skjev start her i livet.
Mor påmellom700 og 800
kilo kom i skade for å legge
seg på sin nyfødte.Kalven
var ikke i stand til å reise
seg,og lå helt hjelpeløs.
Men hos familienØstvold
visste de råd,de tilkalte like
godt kiropraktor!

Vi er med på andre kiropraktortime på
Bybrua, og nummer 299 rusler rundt
som kalver flest.Men slik var det ikke da
kalven ble funnet ute på beitet. Den
snart to uker gamle kalven kom til ver-
den ute i friluft, og ingen jordmor ble til-
kalt. Kua hadde ordnet alt selv, og i

utgangspunktet burde det hele vært en
solskinnshistorie.
Men i løpet av de første timene oksekal-
ven levde, hadde kua tydelig et uhell.
Det store dyret har snublet eller lagt seg
over kalven, slik at den fikk en alvorlig
skade i ryggen
- Det sto dårlig til da vi fant den, fortel-
ler Arild Østvold. Innlånt råmelk ble før-
stehjelp, slik at kalven kom litt til krefter.
Det var ikke vanskelig å se hvor skjev
kalven var ryggraden, og det var da
Østvold fikk ideen om å ringe kiroprak-
toren.
Rune Skar behandler til vanlig men-

nesker, men kiropraktoren tok utfor-
dringen og dro på hjemmebesøk.
Kalven måtte trilles i trillebår til første
kiropraktortime.
- Jeg har behandlet hester og katt tidli-
gere, men det er første gangen jeg har
en kalv som pasient, forteller kiropraktor
Skar.

Når vi er med andre behandlingstime,
går kalven rundt på egenhånd, og har
kommet seg mye.
- Det er faktisk lettere å behandle et dyr
enn et menneske med en slik skade.
Kalven har liggende ryggsøyle. Et men-
neske med en tilsvarende skade ville
hatt virkelig store problemer, forteller
kiropraktoren. Rune Skar leter seg fram
på kalveryggen og får den skjeve ryg-
gen tilbake i riktig posisjon ved hjelp av
bestemte trykk. Pasienten blir så bedt
om å rusle bortover, uten å være spesi-
elt samarbeidsvillig.Til slutt tar den
noen skritt, og kiropraktoren er ganske
fornøyd. Behandlingen gjentas.

AV JON OLAV ANDERSEN

Artikkel fått hos Gjøvik Blad.

- Første gang jeg var her, klarte kalven nesten ikke å bevege seg.Den er fortsatt skjev,men langt mer bevegelig, sier Skar, som regner
med et par behandlinger til før kalven danser kalvedans for fullt...

Kalvedanshoskiropraktoren
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Han er ikke gamle karen,
men populær er han.
Limousin-oksen Pan av
Gamkinn har hatt et flatte-
rende besøk siden han
kom til gards hos Arild
Østvold på Bybrua.

AV TORBJØRN AURVÅG

Oksen på Bybrua er Norges største og
beste limousinokse. Slik blir det gardsbe-
søk av. Flere hundre besøkende har vært
til gards for å kikke nærmere på den stol-
te karen på 1.200 kilo. - Vi har hatt van-
vittig mye folk som vil se på avlsoksen,
sier eier Arild Østvold på garden
Skogdal.

Eliteoks
Pan av Gamkinn er den desiderte beste
oksen gjennom tidene i Norge. Pan og er

en av to eliteokser i Norge. Limousin-
rasen er rask voksende i Norge. Pan ble
kjøpt like etter nyttår. Nå skal den staute
karen gå i avl to-tre år.
– Rasen gir lette kalvinger og gir et solid
avkom.Dødeligheten er lav og avkom-
met mange, kan Østvold fortelle.
Pan er er født i 1999. Hvor lenge oksen
kan være i avl er det bare helsa som
avgjør. Nå ser limousin-bonden fram til
46 kalver i løpet av et års tiid.
– Det er først til neste år jeg vil få se
resultatet av denne oksen, sier Østvold
spent og viser oss staskaren.

Best i test
– Folk har vært litt skeptiske til rasen
på grunn av gemyttryktet. Noe som er
ufortjent,mener Østvold og gir Pan et
klapp på skuldra
Flere tester viser at kjøttet fra limousin
scorer høyest på de områdene som betyr
mest for et smakelig måltid. Spesielt for
denne rasen er også at den beholder

den typiske strukturen for kalv lengre.
Kalvekjøttet kan bli på opptil 600 kilo.
Limousin står også høyt på alle lister når
det gjelder slakting og pris.
– En okse på 1.000 kilo som jeg leverte,
hadde kun én prosent fett. Jeg fikk fak-
tisk fratrekk i prisen på oksen. Det er
moro med fine dyr, smiler Østvold.
Limousin kjøttfe stammer fra Frankrike.
De første dyrene kom til Norge i 1992 og
er en raskt økende rase i norsk kjøttpro-
duksjon. Den «Gylne rase» som den blir
kalt, avles nå i over 70 land i alle verdens-
deler. Rasen har nå over 43 prosent av
markedet i Skottland. I Danmark domine-
rer rasen nå totalt.
I disse e.coli-tider legger Østvold til at
som produsent er han for at folk skal få
vite hvor kjøttet kommer fra.
– Vi som produsenter er glade for spor-
barhet på kjøttet.

Artikkel fått hos Gjøvik Blad.

Populærogdigerkar
på1.200kilopåBybrua

Mange har ihvertfall funnet vegen til gards på Bybrua for å ta Pan nærmere i øyesyn.
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180 – 200 gr pp

Viktigste er å sjekke at kjøttet er fer-
dig modnet og helst litt til. Tørk kjøt-
tet godt før marinering.

Til marineringen anbefales en kre-
olsk krydderblanding fra Chef Hans
som heter Blacknet Meat.Men det
er opp til deg hva du liker: hvitløk,
chilli, basilikum, cayennepepper,
timian.
Gni kjøttet godt med krydderet
sammen med litt olje, gjerne oliven,
og la det ligge ute en 30-45 min.
med plast over til kjøttet får rom-
stemperatur.

TILBEHØR
Marinert porto bello sopp, snack
tomat, stjerneløk, grillet mais og
grønn asparges.

Til marinering av grønnsakene
anbefales balsamicoedikk, timian,
chilli, hvitløk og ekstra virgin basso
oliven olje, litt maldon salt som
smelter lett.

Det viktig at grønnsakene er ferske.
De marinerte grønnsakene kan
lages på en enkel måte så når kjøt-
tet er klart, er tilbehør klart og vi kan
kose oss med en god biff.

Tørrstek eller grill soppen uten noen
form for krydder eller olje til de er
krympet til det halve og hell den
opp i marinaden,
Snack tomatene vaskes. Behold gjer-
ne stilken på og lag et kryss i mot-
satte ende. Grill hurtig og ha den
opp i marinaden. Grønn asparges
renses evt. skrelles, grilles i et par
minutter og helles opp i marinaden.

Maisen renses og forkokes i ca 5
minutter, tørkes, grilles og deretter
opp i marinaden.
Bruk teflonpanne for å lage litt kara-
mell av sukker.Tilsett litt olivenolje
og renset stjerneløk, og la det surre i
ca 5 minutter. Smak til med maldon-
salt og nymalt pepper, og ha blan-
dingen over i en skål.

Da er det klart for grilling. Skjær
nypoteter i tynne skiver sammen
med finhakket sjalottløk, basilikum,
litt hvitløk, salt, pepper og litt oliven
olje, og bland det godt og legg det i
aluminiumsfolie. Pakk det godt inn
og legg det på grillen.

GRILLING
Og nå til grillingen av ytrefileten:
fordel kull i grillen slik at du har én
side med mye kull og én med halv-
parten så mye fordi det trengs mye
varme til bruningen og deretter
middels varme.
Når biffen er brunet på begge sider
legges den over på middels varme

til kjøttsaften begynner å komme ut
på oversiden. Da er biffen rå - 30 sek
i tillegg - er biffen medium.
Ta bort biffen fra grillen, og la den
hvile like lenge som du stekte biff
før du serverer den.

Ønskes saus, anbefales hvitløk smør
eller krydder smør.

Velbekomme

Vin anbefaling: Brolio Chianti
Classico 2002,Tedesaki,Veneto.
Italia.

Verner Løhde, kokk på Limousin Borggården Biffrestaurant

Limousin-grillet
marinert ytrefilet
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Testomgangen 2005-2006
ga oss tre nye flotte semi-
nokser av Limousin. De
som ble tatt ut skilte seg
ut som de helt klart tre
beste oksene av denne
Limousinårgangen.
Amandus av Bliksrud-
hagen er oksen som troner
helt klart på toppen og
oppnådde høyest Rangtall
uavhengig av rase med
hele 124 poeng.Noe som
særpreger alle tre semi-
noksene er at de har et
særdeles godt gemytt.

72033 Amandus av Bliksrudhagen
Oppdretterne Sigrunn og Tom
Christophersen får tildelt NKAs avlsstatu-
ett 2007 for Amandus av Bliksrudhagen.
Oksen oppnådde hele 124 i Rangtall og
ble med dette beste okse uavhengig av
rase. Oksen satte ny tilvekstrekord for

Limousin med 1992 gram per dag i de
147 dagene oksen sto i test. Amandus er
sønn etter den norske seminoksen
72005 Toddy av Olimb som blir ferdig
avkomsgransket i desember 2006.Oksen
er sønn av superkua Anitra, som har to
eldre sønner som også har gått i semin
(datter av den franske oksen Ferry). Det
er derfor viktig å være bevisst på hvilke
kyr du inseminerer denne oksen med.
Han er i nær slekt med flere seminokser
(se Limousinnytt nummer 1-2006).
Oksen hadde et fantastisk lavt fôrforbruk
per kilo tilvekst i testen på Staur.Dette er
en okse uten svakheter og med et veldig
bra eksteriør.Avkommene forventes å ha
lave fødselsvekter og høye og avven-
nings- og ettårsvekter. Det samme gjel-
der slaktevekt og slakteklasse. En god
produksjonsokse med andre ord.

72034 Agvald av Dovre
Her har du årets kjælegris! Dette er en
utrolig rolig og snill okse.
Eksteriørmessig er han svært bra, med
høyest score på kropp. Agvald av Dovre
er nest beste Limousinokse denne
årgangen når det gjelder grovfôropptak,
mens han er rundt gjennomsnittet for
tilvekst og fôrforbruk. Arealmålet av
oksens ryggmuskel var over gjennom-

snittet. Agvald er sønn av den franske
oksen Neophin ogmed Flint sommorfar.
Han er derfor lite i slekt med andre nor-
ske seminokser. Agvald er også en god
produksjonsokse (høye avlsverdier for
vekstegenskaper og slakteegenskaper),
men ser ut til å avle avkom med høyere
fødselsvekter enn gjennomsnittet.

72035 Anfield av Nørstegård
Dette er en meget symmetrisk og pent
sammensatt okse med skikkelig hann-
dyrpreg. Anfield har veldig gode bein og
en godt kjøttsatt bakpart. Anfield er den
av årets nye Limousinseminokser som
forventes å gi avkommed høyest tilvekst
(122 i avlsverdi for avkommenes 200-
dagersvekt og 114 i avlsverdi for avkom-
menes 365-dagersvekt). Anfield er også
den av de tre som forventes å gi sønner
som oppnår høyest slakteklasse.
Avlsverdiene tyder på at oksen gir kalver
med fødselsvekt rundt gjennomsnittet.
Far til oksen er den franske oksen Louxor,
mens Napoleon ET av Steinvik er morfar.
I skrivende stund er ikke oksen endelig
godkjent for semin, men vi håper at
dette skjer snart.
Sæd fra oksene blir tilgjengelig
fra februar 2007.

AV VEGARD URSETH

Tre nye, flotte semin-
kandidater fra Staur

Amandus av Bliksrudhagen

Agvald av Dovre

Anfield av Nørstegård
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Historie
Godset Værnekloster som ligger like sør
for Moss har en mangslungen historie.
Garden var bla. i sagatiden hjemsted til
kong Skjold som er omtalt i Snorre. I over
300 år var garden også i
Johanniterordens eie. Det var en kristelig
ridderorden som ble grunnlagt i
Jerusalem i 1080 med forgreninger rundt
om i hele Europa. Det nordligste punkt
for deres virksomhet var på
Værnekloster. Ordenen ble etter hvert
inndelt i tre kategorier med riddere ,
prester og såkalte “tjenende brødre” som
skulle føre kamp mot de vantro, beskytte
og pleie pilegrimer som valfartet til den

hellige grav i Jerusalem.Det ble bygget
hospitaler og klostre som ble drevet av
munker.
Videre opp gjennom historien var god-
set i eie av flere adelsfamilier inntil den
driftige oldefaren til Lars kjøpte det i
1905. Blant mye annet bygde han opp
tørrmelkfabrikker både i Trøndelag ,
Værnekloster , i Sverige , Danmark og
Tyskland. Eksport og importeventyret
omkring tørrmelk og kull er en historie i
seg selv.
I 1983 tok Lars over driften av
Værnekloster, 24 år gammel.

Jord og bygninger
I dag er gardens innmarksarealer på i
overkant av 1000 dekar. Det dyrkes
hovedsakelig hvete og rug samt graspro-
duksjon til limousinbesetningen. Nytt av
året er 30 dekar mais.Maisen har god
forverdi , ensilerer lett og bidrar til fas-
tere konsistens på gjødsla noe som er
fordel i talla.
Det er en betydelig byggemasse på gar-
den. Samlet takflate utgjør 12-14 dekar.
Lars er meget bevisst på det han selv
kaller et moralsk forvaltningsansvar. Da
mye av byggemassen er gammel og har

Godseier og dreng
i samme person
Å skulle presentere
Værnekloster og Lars Sundt
Jensen gir meg samme
følelsen som å åpne en pent
pyntet kake. Hvor skal man
begynne? Skal jeg fokusere
på personligheten og
arbeidsjernet Lars? På stor-
godset Værneklosters inter-
essante historie eller på
limousinavleren Lars og
hans besetning? Alt skal
visstnok henge sammen
med alt , så det får bli litt av
hvert.

Lars Sundt Jensen i nyfjøset sitt.
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historisk verdi innebærer det et formi-
dabelt og resursskrevende restaurerings
og vedlikeholdsarbeid.
Parallelt med dette krever også driften
fornyelse og siste høst startet Lars byg-
gingen av ny driftsbygning som nå står
ferdig. Lars er alltid kjapp i replikken og
når han anmodes om å fortelle litt om
planløsningen i nyfjøset sitt for vi raskt
svar.“Det er et enkelt bygg , et noe over-
dimensjonert vedskjul kan du si. Det er
1500 kvadratmeter, forbrett i full lengde,
fanghekker, skrapeareal og tallebinger i
bakkant. Plass til 100 kyr og binger til
avlsoksene, thats it “.
Den ene langveggen som har vært åpen
i vinter planlegges lukket med vindduk.

Skraparealet holdes rent med traktor og
foringen skjer med fullforvogn.

Limousin
Min interesse for limousin ble vekket av
livdyrsjefen i fellesslakteriet , Marton
Høland. Jeg forsto raskt at limousin var
dyrematrialet for fremtiden ,et valg jeg
ikke har angret på sier Lars . De første
dyrene ble importert fra Sverige i 1994.
Det ble også importert semin fra
Frankrike etter oksene Hymour , Hyper,
Louxor, Eleazar, Enjoleur og Ley.
Besetningen teller i dag 70 kyr og ca
30% insemineres.
Det er tre avlsokser på garden. En hel-
fransk embryookse etter Ferry som er

brukt i to år.Videre en annen ET okse
etter Flint og en sønn av Louxor.
Mesteparten av dyrene er full french. De
som har åpen stambok vil gradvis bli
faset ut av besetningen.Vi har også gjort
erfaringer med kanadisk pollede dyr ,
men de falt gjennom i vår besetning
både når det gjelder tilvekst og kjøtt sier
Lars mens vi kikker på en pen oksekalv
etter Junior. Rundturen ute på jordet
viste oss en rolig besetning med god
bredde i genetikken.Målsettingen nå er
å komme opp i 100 mordyr og øke
seminbruken til 50% avslutter godseier
og dreng Lars.

AV OLA-JØRN TILREM

Limousin på Værnerkloster

Sønn av
junior

Hyper-
datter



Vi landet i Regina, Saskatchewan 10 april
og ble møtt av våre venner som vi har
kjent i 25 år.
Neste dag gikk tur Warren Fuchs, for-
mann i den Canadiske Limousin-
foreningen.
Han er en veldig utadvendt og hyggelig
kar rundt de 40. Han hadde arbeid uten-
for gården,men faren hans jobbet fulltid
hjemme.
Driftsopplegget var 350 mordyr, renrase-
de og krysninger i skjønn forening, 4000
dekar gras og 16000 dekar korn (hvete,
havre og oljevekster) . Vinterforet ble
lagt i kagge på bakken, slik som noen
også har begynt med her hjemme.
Han inseminerer en del, både enkeltvis
og i synkroniserte grupper.Det blir brukt
pollede okser.
350 kuer blir drektighetsundersøkt på 6
timer, gjennom et effektivt drivegangs-
opplegg.
Alle okser som blir solgt til liv blir først
testet på sædkvalitet.
Ved 7 mnds alder blir kalvene sortert til
slakt eller liv.Det som skulle til slakt ble
delvis solgt til en feed lot. Kastrering av
oksene foregikk til forskjellig alder og
det ble benyttet både strikker rundt
pungen og klemming av sædledere .
Med en kjøttpris på ca 3 dollar ( 18 kr) pr
kilo er ikke marginene altfor store.
Klauvskjæring ble ikke utført , dyrene
gikk ute hele året .
Det var også interessant å se at mødrene
ble fulgt opp ved kalving. Var det dårlig
vær eller andre forhold tilsa det, fikk mor
og kalv en binge for seg selv inne, til kal-
ven var sterk nok til å klare seg.
Bygninger og standard generelt bar noe
mer preg av å holde kostnadene nede
enn vi ser mange steder her hjemme.

Warren Fuchs til ven-

stre, Tor Gaarder til

Høyre.
Den sentrale enheten
i systemet for
behandling av dyr.

Kalver hos Warren
Fuchs, legg merke til
svart limousin i bak-
grunnen.
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Tor Gaarder m/familie

Tur tilCanada

Dyr hosWarren Fuchs



Vårt andre gårdsbesøk gikk til Anderson
Limousin farm, Bethune Saskatcewan.
Dette var en avlsbesetning med uteluk-
kende renrasede dyr, far og sønn drev
sammen og levde av gården. De insemi-
nerte ca 100 kuer pr år og og brukte
mest nordamerikansk sæd men også litt
fransk en sjelden gang. De hadde en ku
som hadde vært national Champion,
samt flere andre dyr som hadde gjort det
meget bra på utstillinger.
Her ble grassiloen som også hadde noe
innslag av bygg lagt i noen store kagger
på bakken. Til pakkingen av siloen bruk-
te de en 500 hk rammestyrt traktor med
skjær foran.
Alle kalver hadde kalvegjømme under
tak,mens mødrene pent måtte ligge ute.
En av fjorårets kvigekalver hadde også
blitt national Champion,denne solgte de
for 12000 dollar( ca 72000 kr) ,da var den
10 mndr gammel.
Det dyrkede arealet var på 60000 dekar.
2 New Holland treskere, hver med 30 fot
skjærebord,gav dem god høstekapasitet
for dette. Med en 64 fot ( ca 21 m) bred
såmaskin sådde de 2400 dekar pr dag,
noe som gjorde våronna overkommelig
også.
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Den tredje limousingården vi besøkte heter circle T limousin og blir drevet av brødrene

Darryl og Harvey Tedford. De har avlet limousin i 37 år.

En virkelig fin avlsbesetning med 170 mordyr. Her fant vi den flotteste fødeavdelingen jeg

har sett. En egen hall til mødre under kalving. Full kameraovervåking med bevegelige

kameraer, varmeelementer og resten av det man trenger i forbindelse med kalving.Her skulle

alle kalver tas vare på. Her hadde også de voksne dyrene bygninger med 3 vegger hvor de

kunne søke ly.Sikkert ganske smart når vi vet at vintrene i Canada ofte er mye tøffere enn her

hjemme, spesielt når det gjelder kuldegrader og vind.

Her brukte de bl.a.maissilo som for.

 

Darryl og Harvey Tedford.

10-20.april 2006

En grei traktor å pakke siloen med, kjekk i våronna også

Tedfords salgskatalog for auksjon i mars.

Jessica
Klarholm,

barnebarnet
til Gordon
og Inga.

Charlotte, Andreas og
Katrine Gaarder hos

Klarholm.
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Circle T Limousin.

Dyr hos Anderson Limousin.

Gary AndersonMed 60000 dekar trenger man to slike for å få nok fart på innhøstingen.
Man trenger noen lasterbiler også da for å greie å ta unna avlingen.

Herlig
med
reservert
parke-
ring!

Kalvegjemmer hos Anderson Limousin.
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Circle T. Limousin.

Darryl og Harvey Tedford.Traktordekk kan brukes til så mangt!

Vi hadde en kjempefin tur!

Hilsen
Elisabeth og Tor Gaarder
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Det er stort sett enkelt å forklare hva
som er grunnen til at det har gått galt
de gangene noe har gått galt,men ikke
alltid like enkelt å unngå at det skjer
igjen.

Hovedproblem 1: Når oksen har bedekt
vet vi sjelden eksakt termindato. Når det
har sett ut om kalving er nært forestå-
ende pleier vi å skille kviga/kua fra flok-
ken. Spesielt når det gjelder kviger set-
ter vi på vekkerklokka og går i fjøset en
gang eler to i løpet av natta.Vi er også i
fjøset det siste vi gjør før vi legger oss
og det første vi gjør om morgenen. Slik
går det - ei uke -to uker - ingenting
skjer. Da begynner beredskapen å avta -
det skjer sikkert ikke noe i natt heller -
senga frister når en har stått opp, kledd
på seg, og gått ut i kulda hver natt i
noen uker. Den natta kalven kommer og
det oppstår problemer er vi kanskje ikke
der.

- Hovedproblem 2: Alle fortalte oss
hvor viktig det var at kalven fikk i seg
råmelk innen det var gått 4-5 timer.
Dette tok vi veldig alvorlig i begyn-
nelsen. Ofte kom kalven omkring mid-
natt. Vi var nede og sjekket jevnlig –
hadde kalven begynt å drikke? Etter 3
timer valgte vi å feste kua, ta på sparke-
bøyle, og prøvde å få kalven til å drikke.
Vi kunne jo ikke legge oss når kalven
ikke hadde drukket, og vi orket ikke å
legge oss først og så stå opp igjen midt
på natta.Mest sannsynlig hadde kalven
allerede drukket, når vi begynte å
blande oss inn, og var ikke tørst. Kua ble
irritabel og sparka etter kalven. Etter
dette ville ikke kua ha noen i nærheten
av juret, og kalven torde ikke kalven å
nærme seg det.Vi hadde skapt et pro-
blem.

Vi valgte å prøve ut et enkelt og rimelig
overvåkingskamera, ATRAX systems.
Ikke fordi vi har spesielt mange eller
store problemer,men for å forebygge.

Utstyret består av en innedel, en liten
monitor med skjermstørrelse 15 x 8,5
cm, som en trådløst kan koble fire enkle
kameraer til. Vi har foreløpig kjøpt bare
ett kamera, og til kalvingene monterte
vi det slik at det tok inn et areal på ca 50
m2.

Vi har fått erfaring fra seks sju kalvinger.
Monitoren står i stua, ikke på nattbor-
det. Jeg kjenner meg sjøl så godt at jeg
vet at terskelen for å gå ut, hvis noe ser
usikkert ut, er lavere hvis jeg først har
stått opp, enn hvis jeg ligger godt og
varmt i senga. Bildene er ikke så gode at
jeg ser helt tydelig hva som skjer i fjø-
set, men jeg kan for eksempel se om
kua ligger i en soveposisjon eller står og
spiser. I slike situasjoner har jeg bare
gått og lagt meg igjen og sovna nokså
raskt. Har jeg vært i tvil har jeg gått ut
og sjekka. Jeg kan tenke meg at jeg har
spart omtrent 70 % av turene ut i løpet
av natta. Utstyret har også vært nyttig
på dagtid ettersom vi faktisk har sjekket
oftere enn før at alt er bra.

Når det gjelder det andre problemet –
drikker kalven? – har utstyret også spart
oss for en del problemer og arbeid. Det
har vært situasjoner der jeg har vært på
veg til å finne fram råmelk, for å gi kal-
ven en flaske, bare for å være på den
sikre siden. Da har jeg plutselig sett på
monitoren at kalven har stått og druk-
ket. Faren har vært avblåst, jeg har spart
mye arbeid og vi har unngått et poten-
sielt problem.Vi har knapt hatt problem
med kalver som ikke drikker i år. Det

eneste problemet er med kuer som har
jur som henger bare 10 cm over bakken,
og da er det neimen ikke rart om kalven
har problem med å finne fram.

Nå når kalvinga er over, er kameraet
dreid slik at vi tar inn ca 150 m2 av fjø-
set, noe som gir litt dårligere skarphet.
Dette har gjort at vi har oppdaget andre
potensielle problemer i fjøset.Vi ser rett
og slett mer av hva som skjer i fjøset.

Vi ser at det kunne vært en fordel med
mulighet til å zoome inn et motiv og en
mulighet til å dreie kameraet innenfra,
men det er enkelheten til utstyret som
gjør at prisen er såpass lav som den er.
Kameraet er nokså lysfølsomt men det
er en fordel med mange lyskilder.Med
få lyskilder kaster dyr og innredning, og
faktisk også klumper i talla, for mange
skygger på bakken slik at bildet på
monitoren forvirrende. Dette har vært
ett av ankepunktene hos oss - ikke at vi
ikke har nok lys,men at det er litt for få
og litt for kraftige lyskilder.Vi har også
opplevd noen ganger at bildet på moni-
toren har blitt forstyrret av TV-signa-
lene, men det er oftest ikke noe pro-
blem.

Utstyret krever at avstanden mellom
fjøs og bolig ikke overstiger 3-400 m,
ettersom det er trådløs overføring av
bildet.Med en pris på 10-12.000 kr er vi
nokså tilfreds med utstyret. Det er abso-
lutt ikke optimalt,men det har vært et
nyttig hjelpemiddel for oss i vår.

MARIT HEIDE ROMSÅS

Overvåkingskamera
Enlitenbetraktningomerfaringenemedenenkelmodell

Mattis og jeg er forholdsvis ferske limousinprodusenter. Vi hadde heller ikke drevet
med husdyr i det hele tatt før vi begynte med limousin. Dette innebar at alt var nytt
for oss da de første kalvingene kom høsten 2002. Så langt har vi hatt ca 60 kalvinger
totalt og har som de fleste også opplevd dødfødsler og enkelte ganger slitt med å få
kalven til drikke.
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Hvis en er opptatt av lim-
ousinavl og kjøttfylde
vil det ikke ta lang tid før
man støter på navnet
Patureau.

AV OLA-JØRN TILREM

Mauricette Patureau har drevet besetnin-
gen i en årrekke. Nå har han overlatt den
til sin datter Cathy. Garden ligger i Indre
et stykke nord for Limoges i Frankrike.
Typisk for denne besetningen som teller
ca.70 kyr er dyr som kombinerer moderat
voksenstørrelse, lave fødselsvekter og en
utrolig kjøttfylde. Patureau har vært gjen-
ganger og forsynt seg grovt av premiene
for kjøttfylde på limousinutstillinger i
Frankrike gjennom mange år. På landsut-
stillingen siste høst vant de klassen for
kjøttfulle voksne okser.
De beste kyrne til Patureau er etter en
okse ved navn Jacot. Skulle noen av disse
kyrne nevnes spesielt så måtte det bli
Opinee. Med sin muskelindeks på 123 er
det vanskelig å overse henne når hun er
foret og forberedt til utstilling.
Resultatene er da også blitt deretter.
Patureau har tradisjonelt holdt sine avl-
skort tett inntil brystet, men i de senere
årene er dyr fra denne besetningen blitt
mer tilgjengelig.Det ser nå ut til at avlsut-
valget skal kunne skaffe semin etter et
smykke av en ungokse ved navn Vivaldi
som kommer fra denne besetningen.
Faren , Omar er sønn av Domino fra
Champevalbesetningen. Farmor,
Madame er ei Idealdatter fra

Alriviebesetningen og morfar er Jacot.
Kombinasjonen vil garantert gi godt med
kjøtt. Lave fødselsvekter og bra medmelk
går også igjen i disse linjene. Vivaldi selv
hadde en fødselsvekt på 40 kg.
Ved siden av åpenbare kvantitative
kvaliteter (kroppsutvikling i forhold til
alder) la jeg merke til at Omarav-
kommene var velsignet med fargekon-

trast i hårlaget som i særlig grad
fremhevet limousinens vakre og rase-
typiske trekk med de lyse feltene rundt
øyne og mule.

Indekser til Vivaldis foreldre
Foreldre Navn Fødsel Tilvekst Muskel Skjelett Melk Morsind. Avvenning

Mor Naftaline 100 105 111 104 112 120 112

Far Omar 108 110 109 109 120

14 mnd gamle Vivaldi på beite heime i Eguzon Chantome, nov. 2005.

Limousinens

Mr.
Muscle

Mauricette Patureau på landsutstillingen i Limoges, Sept. 2003 der Opinee vant klassen for
kjøttfulle kyr.
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DDeett rreettttee vvaallgg!!

HHUUSSDDYYRRTTEEKKNNIIKKKK

Brunsby Østre, 1735 Varteig
Telefon 69 15 23 70 – Telefax 69 15 23 71
Salgsrepresentater.
Dombås: Ove Killi, tlf: 905 03 819
Trøndelag: Erling Gresseth, tlf: 918 77 315

Innredning for løsdrift:

• «Den lydløse fanghekken»

• Liggebåser

• Madrasser 100 mm tykke

• Matter 30 mm tykke

• Fleksible bingeskiller/Porter

Fra 0,40 m til 7,00 m

• Kraftforautomat for kalv

• Rundballehekker

Byggingog fremtidstrohos limousinavlere
Når man snakker med folk i
limousinmiljøet får man det inn-
trykk at de enten nettopp har
bygget ny driftsbygning , driver å
bygger eller jobber med bygge-
planer. Bildene er fra Greftegreff ,
Jevnaker der buene på nyfjøset til
Torstein Hensrud var kommet opp

da vi var på besøk først i juni. Jens
Petter Gamkinn , Gran på
Hadeland jobbet med grunn-
arbeidet til en kjempehall på 2800

kvadratmeter. Limousinnytt vil
komme tilbake med fyldigere
presentasjon senere.

Grunnarbeidene i gang hos Jens Petter Gamkinn på Gran Hadeland.

Greftergreff, Jevnaker
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Beiting på fulldyrka mark er ofte forbun-
det med nedgang i avling og mindre
god utnytting av arealene. Det er imid-
lertid store variasjoner, og en god utnyt-
ting krever både god planlegging og
god styring gjennom vekstsesongen. I
denne artikkelen vil vi se litt på de fak-
torer som er viktige for å få optimalt ut
av beitet sitt.

Bruk grasarter med
gode beiteegenskaper
Viktige egenskaper for beitegras er at
det har god buskingsevne, og at det
tåler den kontinuerlige beitingen. Hvis
arealet bare skal beites og ikke anven-
des til slått, bør en prioritere gode beite-
arter i blandingen. Det vil da bety fler-
årig raigras, engrapp, kvitkløver evt. rød-
svingel og rødkløver.
Imidlertid velges ofte en kombinasjon
av slått og beite, og da er det naturlig å
ha med timotei og engsvingel, eller for
de beste strøk å satse på bare flerårig
raigras.
Flerårig raigras er et smakelig og ytel-
sesrikt gras med høy fôrenhetskonsen-
trasjon. Men det har dårlig overvin-
tringsevne og passer best i kystnære
strøk. Hundegras er også et gras som
kan brukes til beiting. Det har bedre
overvintringsevne enn raigras,men er
mindre smakelig. Det er utsatt for sopp
og må holdes på et ungt beitestadium
for å kunne nyttes.
For innlandsforhold må en velge sorter
som samsvarer med forholdene.
Sortsblandingene som selges lokalt er
oftest utarbeidet i samarbeid med den
lokale forsøksring og er gode valg til
rett bruksområde. På god og langvarig

beitemark vil oftest engrapp dominere.
På skrin og tørr jord vil rødsvingel og
engkvein kunne dominere.
Valg av grasart og sort er også et spørs-
mål om omløp og fornying.Ved korte
omløp kan en satse på mer yterike arter,
som har kortere levetid.

Gjødsling lite og
ofte gir best resultat
Ved å gjødsle med små mengder med
nitrogen om gangen oppnår en både å
kunne styre grasveksten bedre og en vil
få en bedre avbeiting. Store mengder

nitrogen gir sterkt gras som dyrene liker
mindre godt. Det vil også gi en dårligere
utnytting og kan medføre at de må
bruke energi på å kvitte seg med over-
skuddsnitrogenet. Små mengder på 3-4
kg N pr. gang og gjødsling ca. hver 4.
uke gir en jevnere grasvekst og en jev-
nere kvalitet på graset. Har en behov for
spesielt mye beite i en periode, for
eksempel om våren, gir litt ekstra gjøds-
ling likevel rom for å øke produksjonen
litt ekstra i denne perioden.Men da må
en ikke beite for langt ned og det vil
også medføre mindre gras i senere.
Fosfor og kalium tildeles med første
gjødsling, dersom det ikke anvendes
husdyrgjødsel. Gjødslingsplan hos den
lokale forsøksring vil være et godt hjel-
pemiddel til korrekt gjødsling på beitea-
realer.
Husdyrgjødsel kan anvendes i inntil 2
tonn/daa. Det vil da i de fleste tilfeller
være tilstrekkelig med fosfor og kalium,
i tillegg til det som dyrene legger fra
seg. Det anbefales å kjøre tyntflytende
husdyrgjødsel minst 4 uker før beitest-
art.

Ugrasbekjemping
må planlegges
Høymole, tistel, soleie og evt. landøye
kan være plagsomme ugras i beitet.
Sambeiting med sau er en god måte å
redusere høymole og en del andre
ugras på. Hvis en ikke har sau må en
oftere ty til kjemisk ugrasbekjemping.
Alternativet er å fornye beitet.
Mekoprop og Starane med flere er gode
ugrasmidler på høymole. På tistel skal
en bruke MCPA.Det er viktig å utføre
sprøytinga på et gunstig tidspunkt, der

Styringavbeitepåfulldyrka

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:
FFAATTLLAANNDD  JJÆÆRREENN  AASS  5511--668888880000  --  UULLLL--aavvdd..  NNæærrbbøø  5511--443344339933

FFaattllaanndd OOsslloo  AASS  2233--117766335500--FFaattllaanndd  ØØlleenn  5533--777755550000--FFaattllaanndd  BBeerrggeenn  5555--333322110044



plantene tar opp mye middel og det går
i røttene. Oftest er det på rosettstadiet.
En må passe seg for sperrefrister.
Plantene kan forandre smak og blir søt-
ligere i noen tilfeller. Hvis dyrene da eter
dem vil de få i seg mye sprøytemiddel.
Det er eksempel på dyr som har stoppet
opp i vekst på grunn av sprøytemiddel.
Ofte er det et dilemma med ugrasbe-
kjemping, da den foregår i perioden
med mye grasvekst. Det bør da planleg-
ges og deles inn i skifter, slik at en kan
overholde fristene.

Styring av grasvekst
Det er flere gode metoder til styring av
beitevekst og forholdene på den enkel-
te gård er avgjørende for valg av meto-
de. 
Regulert kontinuerlig beiting er der en
prøver å holde graset på et kort beite-
stadium hele tiden. Regulering skjer da
med ekstra fôring eller med endring i
dyretall/arealstørrelse. Om våren kan en
ha svært varierende vokseforhold og da

er det avgjørende at en følger med og
regulerer. Beitet må ikke bli for langt. Da
vil kvaliteten gå ned og en vil ha gam-
melt gras resten av sesongen hvis en
ikke pusser beitet. Beitet må heller ikke
bli for kort. Da stopper det opp i vekst
og kan stå stille i en lang periode. I
begge tilfeller får en et avlingstap. Den
ideelle beitehøyde avhenger av grasart
og tetthet. Raigras skal ikke beites ned
til mer enn 6-7 cm. Engrapp i en gam-
mel eng kan beites ned til 4-5 cm. 
Ved skiftebeiting og stripebeiting gir en
enten ca. 3 dagers rasjoner eller dagsra-
sjoner. I dagsrasjoner kan graset nesten
nå slåttalder før det beites, mens i skif-
tebeiting bør det ha en hviletid på ca.
2,5-4 uker og det bør ha en lengde på
15-20 cm. Blir det for langt, vil en miste
for mye gras ved nedtråkking.
Sammenlignet med regulert kontinuer-
lig beiting vil en i disse to systemene
lettere kunne følge med på om gras-
mengden øker eller minker. Da kan en
også sette inn med tiltak for å styre det.
Ved overskudd høster en noe av arealet.

Ved underskudd må en supplere med
mer fôr eller areal, eller færre dyr.

God økonomi i beiting 
på fulldyrka jord
Tidligere beregninger har vist at pro-
duksjonskostnadene til beitegras ligger
på ca en tredjedel av kostnadene til sur-
fôr pr. Fem. Derfor er det i utgangspunk-
tet lønnsomt å beite på fulldyrka jord.
Men dette forutsetter at en har god
utnytting av beitearealene og at en har
nok fôr på gården. På bruk med et
knapt grovfôrgrunnlag bør en heller
prøve å ta maksimal avling på bekost-
ning av noe beiting. Det er produksjon
av salgsvare til en fornuftig kostnad
som avgjør hvordan en skal satse.

AV KARIN HANSEN, JÆREN FORSØKSRING
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www.norgesfor.no

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!

Styring av beite påfulldyrka jord –viktigfor godt resultat



20

Da Biffrestaurant
Borggården åpnet sine
dører for tre uker siden,
kunne de by sine gjester
på nydelige biffer fra
rasen Limousin. –
Borggården skal være
spesialist på kvalitetsbif-
fer med passende tilbe-
hør for at våre gjester
skal få den gode spise-
opplevelsen, sier stedets
kokk og driver, Verner
Løhde.

Den danske kokkemesteren Løhde kom
til Papa Sigolo for tre år siden. Og da
Papa Sigolos eier, Mumtaz  Paysali, valg-
te å legge ned baren i et tilstøtende
lokale, fikk Verner ideen om å utvikle en
spesialrestaurant for biffelskere.

- Det er en stigende trend i tiden at folk
tar seg tid til å innta et godt måltid sam-
men med familie og venner. Da legger
de lista høyt når det gjelder krav til kva-
litet i både måltidet og stemningen
rundt. Det har vi forsøkt å etterkomme i
konseptet Borggården.

- Vi har innredet lokalene slik at de skal
virke hjemmekoselig og intim. Biff fra
kvalitetskjøtt som vi får Limousin Unik,
er hovedinnslaget på menyen. Men vi
har mulighet for noen andre retter også.

Vi legger stor vekt på at tilbehøret skal
passe godt til kjøttet – og at servicen
skal være topp.

- Vi setter sterk fokus på kjøttet i og
med at kjøtt fra limousin er relativt nytt
og derfor ikke så kjent her til lands. Det
har sitt spesielle særtrekk ved at det er
lyst, finfibret og dermed svært mørt, sier
Løhde til LimousinNytt.

Kokk Verner Løhde på 
Borggården i Oslo 

byr fram stedets spesialitet: 
Ytrefilet av limousin.

Borggården spesialist på 
LIMOUSIN BIFFKJØTT
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Neste nummer 
av LimousinNytt,
som inneholder
presentasjon av
neste sesongs
importokser, 
kommer ut 
i september.

LimousinNytt
LimousinNyttNorsk Limousin

nr. 2 - 2006

Nok en dose med  limousin-semin” er plassert. Her ved inseminør Jan Ola Hansen.

Overvåknings-kamera
Utstyret består av en innedel, enliten monitor med skjermstørrelse15 x 8,5 cm, som en trådløst kankoble fire enkle kameraer til.

SIDE 14

Canada-tur fra
10.-20.april 2006

Tor Gaarder med familie besøktesine venner i Regina,Saskatchewan, som de har kjent i 25 år.

Side 10-13

Seminsalget øker, medlems-tallet stiger - vi er i rute

 



Rundt 20.000 kroner brutto i opp-
gjør for en Kalv Unik på knapt ni
måneder, er så pass godt at Lars
Henden i Valsøyfjord synes at det
må andre få kjennskap til. Til etter-
tanke. - Dette må være noe å tenke
på for de som vurderer å starte med
Kalv Unik, sier en oppglødd Henden,
som for øvrig har påtatt seg å være
LUN-fadder på Nord-Møre.

Denne kalven ble født 9 sept 2005
og var 47 kg ved fødselen. Mor er ei
normal 7/8 limousin ku, og far til kal-
ven er 92007 Texas av Velo. Den gikk
ute med mora til rundt 25 oktober,22

Godinntekt    påKalv Unik 

Så data på oksen:
Vekt 269,9 kilo
Klasse     U +
Fett       2 -

Utbetalingspris :
Grunnpris: 269,9 38.67 kr pr kilo = Kr. 10.437
Distrtillegg: 269,9     4,05  —- “ –– =   Kr.   1.093 
Avtale tillegg: 269,9-  2,30  ——” —   =     Kr       621 
Lun tillegg: 269,9   16,00 —-”——-  =   Kr.   4.318
Netto Kr  16.469
Moms 25 %                          = Kr.    4.117  
Totalt for oksen                         Kr. 20.586

Lars Henden fra Valsøyfjord er nylig startet opp som LUN-fadder på Nord-Møre. Her viser han stolt fram det gode lynnet på avlsoksen.



kom inn, men fikk lite kraftfôr før
den ble tatt fra mora den 12. mars i
år.

Da hadde den et brystmål på 1,60
m, så jeg skjønte at den hadde svart
gode vekstegenskaper. Så da økte
jeg på til rundt 4,5 kilo formel biff
og fri tilgang på rundball...

8. juni ble den slaktet  hos
Slakthuset Eidsmo/Dullum A/S. Jeg
tok kontakt med slateriet, og ble
godt mottatt da jeg kom på besøk
for å se den ferdige skrotten. 
Odd Langmo som jobber som
 klassifisør hos Slakthuset, sier at når
det kommer inn Limousin på slakte-
linja kan de se hvilke dyr det er med
en gang.  Det er jo bare de som
“vokser med baken først”, som han
sier.

Med ei slaktevekt på 269,9 kg har
jeg kommet fram til at den hadde
en slaktetilvekst på 906 gram pr
dag. Selv om jeg har hatt gode til-
vekster og ditto slakteoppgjør før,
har jeg ikke kommet opp i mot
denne ”karen” tidligere.

Det som hører med til regnstykket
for å vurdere lønnsomheten i å satse
på Kalv Unik, er å ta med sparte fôr-
kostnader i forhold til å fôre dyra
fram til tradisjonelle okseslakt, kort
omløpstid som gjør at en kan vur-
dere å sette inn flere mordyr. De er
rimeligere å fôre. Å få igjen in ve -
steringen i innsatsmidlene på langt
under ett år, fører til at en sitter igjen
med mer på bunnlinja.
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Godinntekt    påKalv Unik 

Skrott av ni måneders Kalv Unik fra Lars Henden.
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Gilde Norsk Kjøtt
er mer enn pris

En bondeeid samvirkeorganisasjon med landets desidert mest kjente
varemerke på kjøtt gir deg trygghet for leveranser og pris.

Med landets beste faglige kompetanse innen storfekjøttproduksjon er
Gilde Norsk Kjøtt i tillegg med på å trygge din økonomi gjennom:

• FFFFForskorskorskorskorskning oning oning oning oning og utvikg utvikg utvikg utvikg utviklinglinglinglingling

• RådgivningRådgivningRådgivningRådgivningRådgivning

• BBBBBidridridridridrag til et aktivt aag til et aktivt aag til et aktivt aag til et aktivt aag til et aktivt avlsmiljøvlsmiljøvlsmiljøvlsmiljøvlsmiljø

• LivLivLivLivLivdyrdyrdyrdyrdyromsetningomsetningomsetningomsetningomsetning

• FFFFFagmiljøagmiljøagmiljøagmiljøagmiljø

Gilde Norsk Kjøtt etablerte varemerket
Norsk Kjøttfe i 2004. I dag slaktes 35 slakt
pr uke. Tilbudet er foreløpig  bare for
produsenter i Østlandsområdet, men
med en målsetting om at resten av landet
skal følge etter i løpet av 2005.

PSPSPSPSPS
Gilde Norsk Kjøtts  totale tilleggsytelser for storfe er på kr 9,20 pr kg.
Forutsetter slakt godkjent til Norsk Kjøttfe kl. U  og pulje på 5 dyr.

La
yo
u
t/
tr
yk
k:
 B
rø
n
n
ø
y 
Tr
yk
k 
A
S,
 t
lf.
 7
5 
00
 9
1 
50


