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- Limousin
fortsatt best

Se side 10, 11 og 12

Dyrskue iLyngdal
I år var for første gang Norsk Limousin
representert med stand og dyr utstilt
hele helgen.

Les mer på side 6 og 7

Rasen der bak-
delen er en fordel
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Leder:Leder:
Høsten er kommet. For en limousinavler
er det bare en ting som overgår følelsen
av det å slippe ut kyr og kalver på våren.
Det er å slippe dem inn igjen om høsten.
Inn fra regn , blåst , våte beitemarker og
inn i fjøs med nystrødd halmtalle.
Apropos halmtalle. Østlandet har hatt
stabilt bra vær i sommer. Det har vært
svært lite nedbør fra juni til august. Det
medførte dårlig busking i kornåkrer i
store deler av området.Dette har gitt stor
svikt i halmtilgang. Vi som trenger halm
til strø og for fikk en real nedtur i høst.
Normale år så presser vi en rundballe pr.
dekar. I høst har vi presset ca. fem dekar
for å få en rundballe.
Mange er i samme situasjon og jeg vil
anbefale alle å registrere hvor mye for
som er til rådighet og fordele det utover
hele inneforingstiden. Og ut fra det vur-
dere å øke andelen kraftfôr mot det å
kjøpe inn dyr silo og gasset halm.
Transportkostnadene gjør at i noen tilfel-
ler blir grovforet vesentlig dyrere en
kraftfor.
I forbindelse med innsett om høsten er
det også viktig med drektighetsundersø-
kelsen for å få svar på hvordan man har
lykkes med insemineringer og hvordan
oksen har fungert.
Avvendes kalvene ved 6.- 7.mnd. alder er
det også tid for veiing av kalvene.Husk at
veiing av 200 dagers vekt kan foregå fra
150 dager til 250 dager. Begge disse tilta-
kene er gode verktøy for utrangering av
dyr.
I følge årsberetningen til Storfe-
kjøttkontrollen har vi et stort forbedring-
spotensiale når det gjelder vektregistre-
ringer. Utfordringen er å øke antall
veiinger betraktelig.
Antall solgte semindoser for seminse-
songen 2005/ 2006 til og med mai er 19

flere doser av Limousin enn for eksempel
en etablert rase som Hereford. Limousin
er nummer to i forhold til antall solgte
doser av kjøttfe.Av de fire rasene som det
drives nasjonal avl på er Limousin den
eneste rasen som har klart å selge flere
doser enn fjoråret. Økt bruk av norske
seminokser øker inntektene for Norsk
Limousin og antall testplasser på Staur.
Av den grunn oppfordrer jeg flere til å
øke bruken av norske semin okser. Har
ikke vi tro på at norske seminokser inne-
har god kvalitet, hvem skal da ha det?

Testomgangen for 2006/2007 er startet.
Avlsutvalget sliter med for lite påmel-
ding. Vi er prisgitt at noen produsenter
stiller med flere testokser, hvis ikke så
måtte vi si fra oss plasser. Så jeg vil utfor-
dre medlemmer som ikke har meldt på i
år om å gjøre det til neste år. Husk at du
får god reklame for egen besetning hvis
du har okse på Staur.
På i underkant av to år har vi øket med-
lemstallet fra 90 til 152 noe som meget
gledelig.
Styrets mål er 200 medlemmer innen

utgangen av februar 2007.
For å nå målet må styre ha hjelp av hver
enkelt medlem til å verve nye medlem-
mer. Styre kommer til på kjøre et større
opplegg i slutten av året med to hoved-
mål som er økning i antall medlemmer
og markedsføring av Limousin som rase.
Er det noen av dere som trenger flere
LimousinNytt for å verve flere medlem-
mer så ta kontakt med NKA.
Ønsker alle medlemmer en lang og fin
høst.

Helge Bjugstad.
Styreleder Norsk Limousin.

www.kjottfe.no/limousin

2



3

Det årlige mesterskapet på
Aberdeen Angusens hjemme-
bane i å produsere den beste
Scotch beef ble også siste året
vunnet av Limousin. Både 1. , 2.
og 3.plass gikk til dyr som hadde
Limousin som farrase.
Utgangspunktet for MacIntosh
Donald / Tesco Scotch steak
competition var et utvalg på
hele 164 forskjellige slakteskrot-
ter som var visuelt vurdert ut fra
forskjellige kriterier. Biff fra de

tolv beste ble mørnet i 28 dager
og tilberedt på nøyaktig samme
måte.
Vinnerbiffen kom fra en
Limousinkryssing. Ungoksen
hadde en slaktevekt på 363 kg
og forrasjonen i tiden frem til
slakting hadde hovedsakelig
bestått av silo , bygg , drankpel-
lets og høy.
Resultatene fra Skottland er
bare en ytterligere bekreftelse
på det vi allerede vet om

Limousinens utsøkte spisekva-
liteter. I de senere årene er det
avholdt en rekke internasjonale
blindsmakingstester blant
annet i London , Paris, Chicago
og Sydney som konkluderer
med det samme. Limousin er
vinner på spisekvalitet.Kjøttet er
i en særklasse både hva angår
saftighet , smak og mørhet.

Av Ola-Jørn Tilrem

Limousin bak
Skottlands beste biff
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6OO limousindyr og avlere fra hele
frankriket og mange andre land var
samlet på Parc des Expositions i
Limoges andre helga i september .
Landsutstillingen for limousin er noe
de fleste limousinavlere i dette landet
ønsker å få med seg.
I alt ble det stillet 30 ulike klasser der
dyrene konkurrerte om premiering.
Seksjonene var inndelt etter kjønn og
alder. Avlsgrupper , ærespriser , avls-
priser og priser for muskelfylde i ulike
kategorier.
Det er bare å gi seg ende over av
fransk kvegavlsentusiasme , organise-
ringsevne og raffinement . I år var vi
syv nordmenn som hadde tatt turen
nedover for å overvære både landsut-
stillingen , auksjoner og noen gards-
besøk.
En trivelig tur der det ble knyttet kon-
takter , handlet genetikk og oppdate-
ring på hva som skjer i avlen i limousi-
nens hjemland. Mange gode minner
og noen foto som vi gjerne deler med
limousinnytts lesere.

Av Ola-Jørn Tilrem

Concours nation

Det er en utfordring å være dommer med så mange gode dyr i ringen.

Landsutstillingen er stedet der man treffes for å diskutere limousin.
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Denne kjøttfulle kviga hos Goursolas er datter av Olympe.

Lidosønnen Soda vant muskelklassen for
voksne okser.

Koselig stund i hagen til Stephan
Goursolas. Fv.Gustav Steinvik, Kristin
Steinvik , Johan Holand, Stephan Goursolas
, Jan Ola Hansen ,Ola-Jørn Tilrem , Irene
Hansen. Irene Fjellsøy tok bildet.

Utstilling over flere dager tar på.

nal limousine
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Så var det overstått for i
år, det årlige dyrskuet
på Sørlandet.Noen til
dels kraftige regnbyger
innimellom stoppet ikke
folk fra å ta turen til
Prestneset i Lyngdal.
Litt historikk: Dyrskuet i Lyngdal har
tradisjoner så langt tilbake som 1857
og i 1887 fikk Dyrskuet status som
statlig dyrskue. I mellomkrigsårene
knivet Dyrskuet i Lyngdal ogDyrskuet
i Seljord om å være det største i lan-
det. I 1972 ble det siste dyrskuet
arrangert på dyrskuplassen
Grøndokkmoen i Lyngdal, og først 15
år senere ble tradisjonen gjenopptatt
og flyttet til utkanten av Alleen. Siden
1997 har Dyrskuet vært arrangert på
Prestneset, rett ovenfor kirken.
Arrangørene er Lyngdal skytterlag,UL
Lyngdølen, Lyngdal Idrettslag og
Lyngdal Røde Kors. Overskuddet av
Dyrskuet (om lag 1.mill kr) går til
arrangørlagene med unntak av en
pott som settes av i et fond til investe-
ringer i arrangementet.
I år var for første gang Norsk

Limousin representert med stand og

dyr utstilt hele helgen.All ros til arran-
gørene for et veldig flott opplegg. De
hadde anskaffet nye lettgrinder til oss,
og et 3x3m telt ved siden av til stand.
Ved siden av vårt telt var standen til
Geno. De hadde med seg Alstad /
Samson, NRF avlsoksen og filmstjer-
nen fra filmen ”venner for livet”. Geno
sin konkurranse ”tipp oksens vekt”
trakk folk jevnt og trutt, noe som

resulterte i god trafikk av folk forbi vår
stand også.
Fredagen var det ganske dårlig vær,
og man merket at under de værste
bøyene trakk folk unna og inn i mat-
teltene. Men så snart et ble opphold
kom de frem igjen, og jeg synes vi
hadde godt med besøk på standen
vår trass uvær.

Dyrskuet i Lyngdal

Selvkritikk:Til neste år må vi prøve å få tak i litt mer ”reklame”og skikkelige bilder / plakater osv til standen. I år ble det kun hvite plakater og
kunstneren ble sluppet løsmed tusj.
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1-3.september 2006

Ånen Bryggeså (bildet over), fra Eiken,
sa ja til å være med å bemanne stan-
den vår på fredagen, stor takk til han
for det! Han har drevet med limousin
siden 90tallet, og leverer nå månedlig
kalv-unik til LUN.

Stor takk også til avløseren min,
Christopher Andersen (t.h.), som tok
seg av dyra hele helgen, og hjalp til
med alt det praktiske med transport
og lasting osv. Dyra holdt seg for det
meste inni hengeren, der var det tørt
og trygt,men etter hvert tok vi de ut så
folk kunne se dem bedre. Dyra vi
hadde med var ei lita Lim kvige født
18.05.06 eHarris,og ei inseminert krys-
nings kvige (50%lim/50%NRF) født
20.02.05.
Været kom seg betraktelig på lørda-
gen og søndagen, og vi hadde nok å
gjøre på standen.Det virker somdet er
mange i distriktet som er nysgjerrige
på Limousin. De som gikk igjen var de
som allerede hadde andre kjøttferaser
og ville bruke limousin som farrase, og
de somhadde lagt ned / planla å legge
ned melkeproduksjonen og gå over til
kjøttfe. En tredje gruppe var de som
drevmedmelk ogmellomkalvproduk-

sjon og brukte limousin på utrangerte
kyr for å forbedremellomkalv slaktene.
Det var ca 20stk som var interessert i å
vite mer om limousin i forbindelse
med en evt fagdag eller liknende i dis-
triktet. Så dette må vi prøve å få til.
En slitsom, men veldi artig og lærerik
helg!Vi stiller opp neste år,og har aller-
ede lista klar over forbedringer fra i år
og flere aktiviteter på standen!

Av Christin Jordbrudal
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For en norsk limousin-
avler høres det ut som
den ultimate dagdrøm.
Dra til Frankrike og
kjøpe et billass drektige
Limousinkviger fra for-
skjellige besetninger, så
toppe det hele med en
avlsokse som er dobbel
nasjonal champion.

FamilienWeng fra Årnes ,Akershus nøyde
seg ikke bare med å drømme , de gjorde
nettopp dette.OleWeng var en av de aller

første som startet opp med limousin i
Norge. Besetningen som i dag drives av
sønnen Ole Martin teller 30 mordyr. De
første dyrene ble importert fra
Damgaardbesetningen i Danmark.
De første årene ble det drevet i gardens
eldre driftsbygning.Ny ble satt opp i 2003
/2004 . Løsningen ble liggebås med
skrapareal som holdes rent med en
Manitou teleskoplaster.Da vi var på besøk
var imidlertid nytt gjødseltrekk bestilt for
å ta seg av den jobben.
FamilienWeng er driftigemennesker som
ser muligheter og ved siden av gardsbru-
ket driver de et avfallsdeponi. Metangass
herfra nyttes til drift av en generator som
bla. sørger for oppvarming av skrapareal
og til salg av overskuddskraft til lokalt
kraftselskap.

I den eldre driftsbygningen var det nå
okseavdeling. Avlsoksen som var brukt
siste sesong var en Ferry-sønn som kom
fra Greni Limousin.
Når man gikk langs forbrettet på nyfjøset
la manmerke til et og annet rødt øremer-
ke. Det ble fort gjenstand for vår opp-
merksomhet.
I 1997 importerte Weng 13 , vel to år
gamle kviger fra Frankrike. Flere av dem
er ennå med i besetningen.Det var i sam-
arbeid med Pascal fra Sersia at Weng dro
rundt om i flere franske besetninger og
plukket ut kvigene. Disse var døtre etter
okser som Gus , Dore , Hector , Dimitri ,
Farceur , Iranien , Guignol og Domino
(etter Beaugosse) for å nevne noen. Alle
okser som ikke er brukt i Norge (Hector er
riktignok far til Liberal) .

Nyfjøset hosWeng.

Helfransk påÅrnes
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Ole ogOleMartinWeng.Generatoren somomdanner gass til strøm kan sees i bakgrunnen.

Flere av kyrne så ut til å bære sin alder
godt og det er meget spennende at disse
linjene fremdeles er produktive.
I prat med Ole Martin får vi vite at det
slett ikke er utenkelig at det kan bli fore-
tatt insemineringer eller embryoskylling-
er med ny importgenetikk på disse kyrne.
Men det begynner jo å haste ,de er jo tolv
år gamle sier Ole Martin.
Tilbake i 1997 var det nok det fjortende
dyret på lasset fra Frankrike som fikk
mest oppmerksomhet. Det var oksen
Hambe , en Ulex-sønn som var fremavlet
av Daniel Bonneau og eid av PimPin.
PimPin er i de senere årene kjent som
kanskje den mestvinnende besetningen
på franske limousinutstillinger. Han vant
blant mye annet , årets ærespremie for
voksne hanndyr med oksen Prodige nå i
september i år.
Hambe hadde året før han ble kjøpt av
Weng vunnet de prestisjetunge og høyt-
hengende førstepremiene både på
landsutstillingen i Limoges og
Pariseutstillingen i 1996.
Hambe var i flere år avlsoksen på Årnes
og er i tillegg far til den norske seminok-
sen Pan avWeng.

Av Ola-Jørn Tilrem
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Resultatene fra
Storfekjøttkontrollen
viser at Limousin også i
2005 har de beste
slakteresultatene.
Fremdeles er datagrunn-
laget for Limousin
relativt lite. Det er en
utfordring for rasen å få
inn flere dyr ogmer
registreringer i
Storfekjøttkontrollen.

Tekst: Cecilie Ausland og
Grethe Ringdal, Fagsenteret for kjøtt

Avlsplanen for Norsk Limousin har som
mål å få flest mulig av medlemmene til å
registrere opplysninger om sine dyr i
Storfekjøttkontrollen. Ved årsskiftet var
det registrert 1 003 mordyr av Limousin i
Storfekjøttkontrollen, noe som er økning
på 178 mordyr fra året før. Av disse var
bare 750 av mordyrene registrert kalving
på siste året. Sannsynligvis skyldes denne
forskjellen i antall et etterslep i registre-
ringene, både for kalvingsregistreringer
og utmeldinger.

Totalt finnes det 22 899 mordyr i
Storfekjøttkontrollen ved årsskiftet. Det
betyr at Limousin utgjør omtrent 4% av
det totale mordyrtallet i kontrollen.Målet
for rasen er å ha 5 000mordyr i kontrollen
i 2015 og at dette utgjør minst 15% av
mordyrene.

I følge tall fra Statens Landbruks-
forvaltning (SLF), basert på søknad om
produksjonstilskudd, finnes det totalt 54
096 ammekyr i landet. Dette viser at det
er et stort potensiale for å få med flere
medlemmer i kontrollen. Den største
økningen regnet i prosent står krysnings-
dyrene for med 22,8. Tett fulgt av
Limousin med 21,5 og Charolais med
21,0.

Storfekjøttkontrollen 2005

- Limousin fortsatt be

Prosentvis fordeling av mordyr mellom rasene.

Kalvingsstatistikk
I følge avlsplanen til Norsk
Limousinforening skal raselaget jobbe for
at andelen kalvinger med kalvingsvan-
sker reduseres og at flere registrerer kal-
vingsforløpet i Storfekjøttkontrollen. I
2005 er det registrert inn 747 kalvinger
der mordyret er Limousin i
Storfekjøttkontrollen. Det er registrert at
cirka 6% av kalvingene forløp med noe
eller store kalvingsvansker for Limousin.
Dette er omtrent det samme som
gjennomsnittet for alle rasene samlet.
Generelt må man anta at det er noe
underrapportering for kalvingsvansker.
Antall dødfødte kalver er noe høyre i
2005 enn året før, med 5,2% samenlignet
med 4,5% i 2004.Tallet på kreperte kalver
før 180 dager er noe synkende, fra 3,3 % i
2004 til 2,9% i 2005.

Det finnes cirka 1 000 mordyr av Limousin i
kontrollen. Et av dem er her avbildet hos
Johan Holan. Foto: Grethe Ringdal

Hva er et mordyr ?
Et mordyr kan defineres på ulike måter,
men et mordyr i Storfekjøttkontrollen er
et hunndyr som er registrert med mini-
mum en kalving innen 31.desember og

som har stått som innmeldt hele eller
deler av året.
Dyret regnes som Limousin i
Storfekjøttkontrollen når det er 15/16
(93,75%) eller 16/16 Limousin.
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Limousin topper fortsatt statistikken med
snitt på U i slakteklasse.

Økende tilvekstresultater både for
hann- og hunndyr
Tilvekst er en av de økonomisk viktigste
egenskapene uavhengig av rase. Tilvekst
fram til avvenning avhenger av moras
melkeproduksjonsevne og kalvens vekst-
potensiale, mens tilvekst etter avvenning
avhenger i stor grad av kalvens vekste-
genskaper.
Rasens målsetning er at både tilveksten
fram til avvenning og fra avvenning til
365 dagers alder skal økes. Med dette
søkes det å oppnå at dyret blir tidligere
slaktemodent. Voksenvekten skal holdes
konstant.
Tallene fra Storfekjøttkontrollen viser at
både for hanndyr og hunndyr øker til-
vekst per dag både fra fødsel til avven-
ning (200-dagersvekt) og fra avvenning
til 365 dager (årsvekten).

Forts. neste side

est på slakteresultater

Figur 4. Andel dyr med vektregistreringer

Hereford Charolais Aberdeen

Angus

Limousin Simmental Krysninger

200-d vekt 365-d vekt

Figur 2.Dødfødte og kreperte i prosent av antall kalvinger.

Slakteresultater
Arvbarheten er høy for slaktekvalitets-
egenskaper. Det er derfor gode mulighe-
ter for å oppnå avlsmessig framgang for
disse egenskapene, også på besetnings-
nivå. Ved ensidig seleksjon for tilvekst vil
dyrene få en lavere kjøttprosent. For de
andre egenskapene vil det generelt sett
skje en forbedring.
Målsetningen til Limousin er i følge avls-
planen å opprettholde sin posisjon som
den beste kjøttferasen når det gjelder
slakteklasse, størst andel verdifulle styk-
ningsdeler, minst fettrekk og høyest slak-
teprosent. Limousin skal i tillegg være
beste krysningsrase når det gjelder slak-
teegenskaper.

Tallene fra årsmeldingen viser at
Limousin fortsatt er på topp når det gjel-
der slakteklasse. Klasse U var gjennom-
snittsresultatet både i 2004 og 2005.
Snittet for alle rasene i 2005 var R-.
Limousin og Charolais har høyest slakte-
tilvekst med henholdsvis 609 og 608
gram per dag. Slaktetilveksten for alle
raser i gjennomsnitt ligger på 518 gram
per dag (Ung okse). Det er en økning på
90 slakt av Ung okse av Limousin fra 2004.
På hunndyrsiden er snittet for slakteklas-
sen Ku bedret fra R i 2004 til R+ i 2005 for
Limousin.

Figur 4. Andel dyr med vektregistreringer
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Slakteresultater Ung okse i Storfekjøttkontrollen i 2005.
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Utfordringer for Limousin
Limousin har fortsatt en stor utfordring
med å få flere medlemmer i kontrollen.
Antall dyr og omfanget av registreringer
for renraset Limousin i dag er forholdsvis
lavt. Dette gjør tallene noe usikre. Hvis
man ser på rasene Charolais, Hereford og
Aberdeen Angus har de så mange regis-
treringer at man kan bruke resultatene i
større grad til ulike statistikker, for eksem-
pel til å dele dyr og besetninger inn i flere
grupper (beste, midtre og dårligste) for
egenskaper som slakt, tilvekst og frukt-
barhet. Dette kunne også vært nyttig for
produsenter som har Limousin - for å
kunne sammenligne seg med andre som
driver med samme rase.
Utfordring nummer to er å få flere med-
lemmer til å veie dyr, eventuelt ta bryst-
mål. Veiing er et viktig hjelpemiddel i pro-
duksjonen og i avlen. Størstedelen av
Limousinkalvene i Storfekjøttkontrollen
har en registrert fødselvekt, ettersom
dyrene vokser, reduseres vektregistre-
ringene drastisk for Limousin. I 2005 var
det kun 12 Limousindyr som det er regis-
trert 550-dagers vekt på.Denne vekten er
viktig for en rase som ønsker å stabilisere
voksenvekten.Derfor er oppfordringen til
Limousin-avlere: Finn løsninger som gjør
det mulig å veie eller ta brystmål av
dyrene og husk å registrere vekter i
Storfekjøttkontrollen!

dyrene vokser, reduseres vektregistreringene drastisk for Limousin. I 2005 var
det kun 12 Limousindyr som det er registrert 550-dagers vekt på. Denne vekten
er viktig for en rase som ønsker å stabilisere voksenvekten. Derfor er
oppfordringen til Limousin-avlere: Finn løsninger som gjør det mulig å veie eller
ta brystmål av dyrene og husk å registrere vekter i Storfekjøttkontrollen!
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Andre salgsperiode er gjennomført i pro-
sjektet Opprinnelsesmerking av storfekjøtt
– testing av markeds- og merprispotensia-
let. Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom tre kjøttfeprodusenter på
Helgeland,Gilde Nord-Norges salgslag og
Bioforsk Tjøtta – hovedsakelig finansiert
av Innovasjon Norge og Gilde.
Opprinnelsesmerkede produkt fra kjøtt-
feraser, merket med både rase og produ-
sent, tilbys forbrukerne på Helgeland i to
prøveperioder for å undersøke hvordan
kjøttet blir mottatt. Ti butikker med en
høy ferskvareprofil i tilknytning til byene
Brønnøysund, Mosjøen, Sandnessjøen og
Mo i Rana har vært med i prøveprosjek-
tet. Gildes slakteri i Brønnøysund har vært
ansvarlig for slakting, skjæring og pak-
king, og Gilde Norge har ivaretatt mar-
kedsarbeidet. Bioforsk Tjøtta har pro-
sjektlederansvaret.

Foreløpige resultater fra spørreundersø-
kelsen blant kunder som har kjøpt pro-
dukt fra Kjøttfe fra Helgeland, viser at ten-
densen er at kjøttet kjøpes inn som
helge-/selskapsmåltid av bevisste forbru-
keremed høyere utdanning.Kundene har
i hovedsak kjøpt kjøttet fordi det er pro-
dusert på kjøttferaser, fordi produsentens
navn er oppgitt og fordi det er produsert
på Helgeland. De oppgir at kjøttet føles
tryggere å spise når man vet hvor og
hvem det kommer fra, samt at det opple-
ves som eksklusivt. Samtlige kunder er
meget fornøydmed kjøttets spisekvalitet,
og beskriver det som mørt og saftig.
Kundegruppa er opptatt av og verdsetter
høyt de forhold som kjennetegner pro-
duksjonsformen – dvs lite sykdommer på
dyra, opprettholdelse av aktiv jordbruks-
drift med arbeidsplasser og levende bygder,
”kortreist mat”, dyrevelferd og et åpent kul-

turlandskap. De aller fleste kundene som
har kjøpt produktet synes at prisen er rik-
tig, og flere er villige til å betale mer for å
få slike produkt.
Fra butikkpersonellet er en viktig tilbake-
melding at pakningene ikke bør være for
store siden dette kan være begrensende
for salget (høy stk-pris). Biffer og fileer sel-
ger bra,mens andre produkt er noe tyng-
re å omsette. Dette er en utfordring som
man må se nærmere på i en eventuell
videreføring av konseptet etter prosjekt-
perioden er avsluttet.
Endelig sluttrapport fra prosjektet vil
foreligge innen 31.12.06.

Av Eva Narten Høberg,
Bioforsk Nord,Tjøtta

”Opprinnelsesmerking av storfekjøtt – testing
avmarkeds- ogmerprispotensialet”

Erfaringer så langt
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I år var det syvende
gang at KBS-Genetic
avholdt sitt Prestige,
auksjonssalg.
Det fant sted på Chateau de la Bastide i
Limoges den 8. september.Dyrene kunne
besiktiges allerede fra kl. 0900 om mor-
gen og selve auksjonen startet kl. 1700. I
alt var det 47 dyr fordelt på 24 ungokser (
en kollet) , 6 voksne okser , 7 kvigekalver ,
3 større kviger , 5 drektige kviger/kyr og 2
kyr med kalv ved foten som skulle under
hammeren.
Dyrene kom fra forskjellige avlere og
hadde god bredde både når det gjelder
type og slektskap. Mange hadde møtt
frem på auksjonen som lå bare fem
minutters gang fra landsutstillingen for
limousin.
Auksjonsdyrene ble gjenstand for disku-
sjon og vurdering hele dagen av en inter-
nasjonal samling av skuelystene ,potensi-
elle kjøpere og avlere fra fjern og nær.
Her skulle være noe for enhver smak.RRE-
champion -05 Sun-Shine som tidligere er
omtalt Limousinnytt , Usant som er hel-
bror til Nenuphar eller kanskje den 6 år
gamle og tungt utstillingsmeritterte kua
Ritournelle.
Dyret som det på forhånd var knyttet
mest spenning til var utvilsomt Paris-

champion -06 Tistou. Sønn av Imperial
med Jersey som morfar. Jersey ble for
noen år siden solgt til Skottland der han
ble avlivet etter å ha skadet seg i forbin-
delse med bedekking. Siste bedekkingen
førte imidlertid til en oksekalv , Graham
Samson , som for en tid hadde verdensre-
kord i livdyrpris på auksjon. Dette utløste
nærmest en ”Jerseyfeber” på de britiske
øyer.
Da hammeren falt for auksjonsnummer
17 Tistou var beløpet kommet opp i
74000,- Euro eller tilsvarende 592000,-
Nkr. Som for så mange toppdyr før han
ble den nye adressen Irland.
Kua Ritournelle som var drektig og hadde

en kvigekalv etter Ryde Regent ved foten
gikk for 37000,- Euro.Usant for 17000,- og
Sun-Shine nærmest på billigsalg for
10000,- Euro. Kjøperen av sistnevnte fikk
seg en ekstra bonus allerede neste dag
da Sun-Shine ble kåret til årets RRE-cham-
pion på landsutstillingen. Den kollete
ungoksen Vigny B etter Paycheck ble
solgt til Tyskland for ca 4000,- Euro.
Auksjonen ble avholdt i 30 graders
varme med skygge for dyrene og forfrisk-
ninger til de fremmøtte.

Av Ola-Jørn Tilrem

Kbs-genetic PPRREESSTTIIGGEE  SSAALLEESS  VVIIII

Besiktigelse og vurdering av auksjonsdyr.

Tistou sekunder etter at han ble klubbet til 74000,- Euro.
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Lars Henden har sendt oss dette bildet av testkandidaten Balder av Henda. 
Mora er Highlanderdattra Susi av Helgum, oppdrettet av Tor Gaarder og faren er Suggen av
Gaustad, som er oppdrettet av Per Einar Johnsen.
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I likhet med Fatland har LUN vedtatt å
satse sterkere på å stimulere til levering
av kvalitetsslakt. I februar i år satte Fatland
opp sitt premiumtillegg for Europ-klas-
sene U og E til kr. 4,-/kg sammen med at
de tok bort fettklassebegrensningene for
de samme klassene. Dette er til stor fordel
for limousin som er det kjøttfeslaget som
klasser seg best – og har lav fettprosent. I
tillegg har Fatland innført en ekstrabo-
nus. Dette fører til at for Kalv Unik vil de
samlede tillegg ligge på kr. 20,55.
Styret i LUN har vedtatt å følge samme
praksis for gradering av LUN-tilleggene
både for Okse og Kalv Unik. Bak beslut-
ningen er klassifiseringsresultatene for i
fjor og så langt i år lagt til grunn. Vel halv-
partene av slaktene i Kalv Unik havner i
klassene U og E, mens 75% av slaktene i
Okse Unik havner i den samme gruppen.
Styret er av den oppfatning at med riktig
fôring og stell, kan limousinslaktene klas-
se seg i toppsjiktet på slaktestatistikkene.
LUN-tilleggene gis fra R- og oppover på
EUROP-skalaen.
Derfor er LUNs merpriser justert ut fra
dette – og – ut fra hva som er mulig å
oppnå av priser i markedet. Prisene til
butikk er justert opp tre ganger hittil i år.
Merprisene fra LUN ble fastsatt ved års-
skiftet før Fatland foretok sine justeringer,
og LUN har nå foretatt en tilpasning av
sine målpriser i forhold til avregningspri-
sene:

Slaktevekter: Ung okse Unik: 250 kg – 420
kg. Kalv Unik: max 250 kg. Egen vurdering
og godkjenning av limousin- og kalve-
preget foretas før nedskjæring.
For klassene R+ og nedover gis Fatlands
premiumtillegg for fettklassene 2- til 4-.

Fatland bonustillegg kan endres over tid.
Priser og slakteweb på: www.fatland.no
og www.slakthuset.no
LUN har funnet det uhensiktmessig å
beholde Aspirant 2-ordningen da det blir
levert svært få dyr i den kategorien. I og
med at slaktene blir kvalitetsvurdert om
de har limousinpreg eller ikke før ned-
skjæring, godtas nå slaktedyr med 75 %
krysningsgrad som Okse Unik. De nye til-
pasningene ble iverksatt fra 20. juli 2006.

Kvalitetssamarbeid
I kvalitetsvurderingen blir limousin-
rasens særtrekk lagt til grunn:
Muskelfylde på lår og bog, konveks rygg-
muskel, lite fett og tillegg den særegne
lyse fargen og korte fibrene i kjøttet. Uten
dét er det ikke et typisk limousinslakt, og
skal ikke selges som det heller.
LUN har samarbeidet sporadisk med
Fagsenteret for kjøtt for å etterprøve
både klassifiseringen av slaktene ved
slakteriene og av kvalitetsvurderingene
av kjøttet. Begge parter er enige om å
strukturere dette samarbeidet ytterligere

– også på fôringssiden. Dette vil bli reali-
sert over sommerferien.

Passerer millionen
Fram til oktober har LUN utbetalt vel 1
mill kroner i merpriser til sine eiere. Det er
langt over utbetalingene på samme tid i
fjor. I følge daglig leder Jan Otto Veiseth
skyldes økningen at stadig flere avlere
beslutter å melde seg inn i LUN for å
levere slaktene gjennom LUN og deres
samarbeidende slakterier, Fatland og
Slakthuset. Økingen skyldes også en
generell økning av limousin slaktedyr hos
de mangeårige medlemmene i LUN.

Historisk sett har det vært en kraftig vekst
av omsetningen gjennom LUN. Fra 2004
til i fjor, ble omsetningen tredoblet. Hittil i
år ligger vi på om lag 50 % økning i for-
hold til fjoråret. Enda er det rom for
økning utover – særlig på Kalv Unik. Det
er også den mest lønnsomme satsningen
for våre medlemmer, sier Veiseth.

Av Jan Otto Veiseth

Sterkere satsning på kvalitetsprofil

Eksempler ved 3-ukers innmelding gjennom Fatland:
Antall Ordning Klasse Fettgr.Bonus Premium Saml. till LUN-till Saml. tillegg
1 – 3 Asp. 1 R 2- 2,55/kg 2,-/kg 4,55/kg 1,-/kg 5,55/kg
1 – 3 Asp. 1 U- - 2,55/kg 4,-/kg 6,55/kg 2,-/kg 8,55/kg
1 – 3 Asp. 1 R- 2- 2,55/kg 1,-/kg 3,55/kg 1,-/kg 4,55/kg
1 – 3 Okse Unik U- - 2,55/kg 4,-/kg 6,55/kg 4,-/kg 10,55/kg
1 – 3 Okse Unik R 2- 2,55/kg 2,-/kg 4,55/kg 3,-/kg 7,55/kg
1 – 3 Okse Unik R- 2- 2,55/kg 1,-/kg 3,55/kg 3,-/kg 6,55/kg
1 – 3 Kalv Unik U- - 2,55/kg 4,-/kg 6,55/kg 14,-/kg 20,55/kg
1 – 3 Kalv Unik R 2- 2,55/kg 2,-/kg 4,55/kg 12,-/kg 16,55/kg
1 – 3 Kalv Unik R- 2- 2,55/kg 1,-/kg 3,55/kg 12,-/kg 15,55/kg

Nytt fra LUNNytt fra LUN
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Håvard Nørstegård og Johan
Holand deltok med limousindyr
på landsutstillingen for kjøttfe på
Agrisjå i Stjørdal den 18 august.
Dommerne på denne finværsda-
gen i Trøndelag var Christopher
Lange NKA og Per Mårtensson ,
Sverige.
Ulrikke av Nørstegård ble kåret til
utstillingens beste limousindyr
noe som automatisk sikret henne
plass i ringen sammen med vin-

nerne fra de andre rasene i kon-
kurransen om tittelen , utstilling-
ens beste dyr. Det ble en spen-
nende og jevn duell der Ulrikke til
slutt endte som utstillingens nest
beste dyr. Ulrikke som er oppdret-
tet og eies av Håvard Nørstegård
er ei kollet ku etter den danske
polled oksen Åberg Pan. Hennes
morfar er Geant. Ved foten hadde
hun Blondie , en kvigekalv etter
Malibu.

Ved siden av premieringen fikk
oppdretter Nørsegård også over-
rakt en krystallvase fra Norsk
Limousin  ved leder i avlsutvalget
Gustav Steinvik for utstillingens
beste limousindyr.
Vi gratulerer og takker Håvard og
Johan for deltakelsen.

Av Ola-Jørn Tilrem

Nest beste dyr på landsutstillingen for kjøttfe 2006

Spennende sekunder før avgjørelsen faller. 

«Ulrikke» av Nørstegård
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Når du driver med husdyr, gir Fatland deg et godt tilbud 
ved slakting, livdyrhandel og ullomsetning.

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

Vi omsetter purker fra 5 privathybridbesetninger, landssvin, smågris og kalv.  
Livdyr AS har auksjon hver 2. torsdag på livdyrsenteret-Fatland-Jæren.

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

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

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

Nest beste dyr på landsutstillingen for kjøttfe 2006

Håvard Nørstegård mottar krystallvase fra leder i avlsutvalget Gustav Steivik.

«Ulrikke» av Nørstegård
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Testnr Navn Oppdretter Far Farfar Morfar Hornanlegg Genstatus

30382 Bjarne av Schjøll Carl Ricard Schjøll, 2851 Lena 54171 Usander av Schjøll Gwenole (FRA) 80148 Moero-MN Hornet F

30384 Brande av Dovre Simen Wigenstad, 2662 Dovre 72004 Liberal-MN Hector (FRA)   9239 Lino Hornet F

30385 Bastian av Schjøll Carl Ricard Schjøll, 2851 Lena 72004 Liberal-MN Hector (FRA) 52077 Pluto av Schjøll ET Hornet F

30386 Bronto av Viland Lars J. Aareskjold, 5582 Ølensvåg 72014 Nenuphar Leo (FRA) 51059 Nemesis ET av Greni Hornet F

30387 Balthazar av Ring Jarle Ring, 2847 Kolbu 53965 Ural av Gamkinn Mons av Kullebund   9223 Geant Hornet F

30388 Byrg av Dovre Simen Wigenstad, 2662 Dovre   9236 Reodor av Rendum Epson (FRA)   9230 Ionesco Hornet F

30390 Bergtor av Dovre Simen Wigenstad, 2662 Dovre 72020 Madison-MN Gamin (FRA) 80106 Jacadit Hornet F

30391 Brontus av Rendum Johan Holan, 7620 Skogn 54456 Unikummen av Rendum ET Imperial (FRA)   9230 Ionesco Hornet F

30392 Banderas av Steinvik Gustav Steinvik, 7510 Skatval 54097 Uniqe ET av Steinvik Wulfs Choice 1026C (CAN) 81203 Bjergaard Delors Kollet O

30393 Brutus av Rendum Johan Holan, 7620 Skogn 54456 Unikummen av Rendum ET Imperial (FRA)   9211 Lemming Hof Hornet F

30394 Balder av Henda Lars Henden, 6687 Valsøyfjord 53234 Suggen av Gaustad Ionesco (FRA) 80002 Highlander Hornet F

30395 Billy av Henda Lars Henden, 6687 Valsøyfjord 72003 Malibu Jabot (FRA) 53086 Shot Hot ET av Steinvik Hornet F

30396 Bonaparte av Greni Martin & Halvor Scharning, 2160 Vormsund 53591 Saint av Greni Heros (FRA)           Andrup Laban (DNK) Hornet F

30397 Benitez av Nørstegård Håvard Nørstegård, 2666 Lora 72017 Uncas av Bliksrudhagen Ronaldo av Gaustad 80002 Highlander Hornet F

Testkandidater på Staur for
testomgangen 2006/2007

Amadeus av Steinvik på  vei til ultralydmåling under fjorårets  testing på Staur. 

Tekst/foto av Vegard Urseth.
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Da tenker mange nok
på skogens konge, 
en skikkelig voksen
elg okse med mange
takker, som vitner om
høy alder. Men nei!  Jeg
tenker på noe mye stør-
re, ”ENGENS KONGE”. 
En stor vel voksen
limousinokse som 
har satt sitt preg på
flere generasjoner
limousiner, fordelt på
flere besetninger.

”Min far het Geant, en svær kar,
han. Selv har jeg vel 100 avkom å
være stolt av. Mange av mine
sønner har allerede havnet hos
Limousin Unik, med høy vekt og i
klasse E, selv om de var spede ved
fødsel.”
Da jeg fikk forespørsel om å skrive i
Limousin Nytt, var storoksen det før-
ste jeg tenkte på. Det er bra at det er
noen som satser bevisst på semin,
men det passer ikke for oss alle.
Det er sagt og skrevet lite om gård-
soksen. Kanskje fordi det i Geno-land
er lik med synd og skam? Ta det jeg
skriver som mitt syn og kom gjerne
med flere innlegg over et forsømt
emne. Kanskje vi skulle skjelne
mellom gårdsokse og avlsokse.
Gårdsokse forbindes ofte med en
okse som er valgt ut av egen beset-
ning og avlsokse forbindes gjerne
med en okse som er valgt ut for å
bringe noe nytt inn i besetningen. Her
kan det være emner som viser seg å

være bedre enn det du får kjøpt hos
Geno.
De fleste som har avlsokse, starter

nok med en ung okse og slakter den
før den er 3 år, før de vet noe om
avkommet. Når jeg tenker storokse,
tenker jeg en voksen okse på 3 – 12 år.
Hammel Limousin i Danmark solgte
en limousinokse på 9 år til Australia,
nettopp fordi man visste noe om
avkommet.
FARLIG! Kan en storokse ikke være

farlig? Jo da, men kun halvt så farlig
som en ung okse. Jo eldre oksen blir,
jo roligere blir den. Det skal mye mer
til å gjøre den stresset. En ung og uer-
faren okse bør en være forsiktig med.
Bruk god tid sammen og prat til ham.
Børst ham og gi ham kraftfôr før de
andre dyra. La ham vite at du vil ham
vel. Ta god tid ved flytting. Okser er
som barn. De vil prøve ut hvor gren-

sene går. Bruk stemmen hvis den vil
prøve seg. Du må være sjef. Jeg har
sett en limousinokse som var sjef. Den
var farlig.
Til alle de med rene limousinbeset-
ninger: Selg de gode avlsoksene
videre til krysningsbesetninger med
veiledning og oppfølging. Fortell om
evt. slakteresultat etter oksen de har
kjøpt. 
Til alle med større besetninger som
bruker okse: Kjøp gjerne en voksen
okse. Da blir det ikke slåssing og uro i
flokken, men parring. Du vil også ha
en viss peiling på hvilket avkom du
kan forvente å få. Det er avkommet
som kan gjøre oksen virkelig stor. Har
du en eliteokse på gang, kan det til og
med være at jeg er interessert i å
kjøpe den.

Av Brian Gjermstad

Storoksen
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NESTE
NUMMER
kommer i desember.
Da vil de nye 
import oksene bli 
presentert.

LimousinNytt
LimousinNyttNorsk Limousin

nr. 3 - 2006

Fra landsutstillingen i Limoges, Frankrike.

Foto: Ola-Jørn Tilrem

- Limousin fortsatt best
Se side 10, 11 og 12

Dyrskue i LyngdalI år var for første gang Norsk Limousin
representert med stand og dyr utstilt
hele helgen.

Les mer på side 6 og 7

Rasen der bak-delen er en fordel

 

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

LIVDYRSALG
Som en medlemsfordel kan du nå benytte LimousinNytt
til gratis annonsering for kjøp/salg av Livdyr av Limousin.
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