
Flere dagligvareforretninger i Oslo-området melder om at kundene
spør spesielt etter limousinkjøtt når de skal velge godbiter til mid-
dags. En av årsakene til dette kan være Limousin Uniks introduksjon
av kjøtt fra limousin Kalv Unik i distriktets forretninger for snart et år
siden. En av dem som har bistått LUN i sette fokus på kalvekjøttet er
Fatland Skjeggerøds regionansvarlig i Oslo, Trine Hansen (tv), som her
stolt byr på produkter fra den spesielle limousindisken på Maxi Skårer
sammen med fungerende ferskvaresjef Marianne Johansen.
Hovedårsaken til etterspørselen er likevel at forbrukerne har oppda-
get den unike kvaliteten på kjøtt fra rasen limousin. Og på samme
måte som stadig flere oppdager det spesielle kjøpet, oppdager stadig
flere avlere at limousin er en lønnsom rase å satse på.

Kundene etterspør limousinkjøtt

Årsmøter i NLF 
og LUN
Medlemmene i Norsk Limousinfor-
ening og Limousin Unik Norge oppfor-
dres til å melde seg på til årsmøtene
som avvikles den 1. april. Dagen etter
er det fagdag.

Side  22

Fra sau til Limousin
Rovdyrplagen førte til at Marit og Odd
Hoel i Dindalen kuttet ut saueholdet
og har bestemt seg for å satse på
limousin. – Estetisk nytelse. Fin farge,
smekre bein og fine linjer, sier Marit
om rasevalget. – Og mulighet for
merpris, sier Odd Arne som har kjøpt
inn krysningsdyr som skal parres med
limousin.

Side 8

Rapport fra Staur
Avlssjef Vegard Urseth (bildet) i NKA gir en foreløpig sta-
tusrapport fra testingen av årets tolv limousinokser på
Staur Gård. Limousinoksene har til nå ikke vist så høy
gjennomsnittlig tilvekst i forhold til i fjor som de andre
rasene.                                                          Side 12

LimousinNyttLimousinNytt
Limousin Unik Norge nr. 1-2005
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Styret har vedtatt to hovedmål for
norsk limousin. Fram mot 2015 skal
Limousin være mest utbredte kjøttfera-
se i Norge, og den mest brukte rase på
bedekninger i krysningsbesetninger.

I Storbritannia utgjør Limousin nå om
lag 37 % av den samlende registerte
kjøttfepopulasjonen , og er dermed den
største. Limousin har  stor fremgang i
Danmark hver den også er den mest
utbredte kjøttferasen.

Storfekjøttkontrollens årsberetning for
2003  inneholder sammenligninger
mellom kjøttferasers egenskaper på
områder som har direkte betydning for
økonomien for hver enkel produsent.
Kalvingsegenskaper, slakteresultater og
slaktetilvekst er alle egenskaper der
Limousin har de beste resultatene. Når
vi har en rase som har slike egenska-
per, er det ikke rasen som er flaskehal-
sen for at vi skal nå våre mål.

For at vi skal nå våre mål må vi ha en
del virkemidler på plass. Det har styret
jobbet aktivt med i 2005. Vi har en
omforent avlsplan som blir lagt frem på
årsmøtet, der hovedbudskapet er å
verne om full french, og å ta markeds-
messige hensyn.

Hvis vi ikke klarer å fange opp signaler
fra markedet og å ha et riktig produkt,

kommer vi ikke til å oppleve vekst.

Vi har utarbeidet en ny brosjyre som
alle medlemmer kan få tilsendt veder-
lagsfritt ved å henvende seg til Norsk
Kjøttfeavlslag. Brosjyren er ment som
et hjelpemiddel for våre medlemmer
ved salg av livdyr.

Vårt nyetablerte medlemsblad håper vi
vil bli godt mottatt slik at eksisterende
medlemmer føler seg tjent med å fort-
satt være medlem og -  ikke minst at
flere nye medlemmer  kommer til.

Ønsker alle produsenter en problemfri
kalvingssesong.

Vennlig hilsen
Helge

Norsk Limousinforening (NLF)
c/o Norsk Kjøttfeavslag
PB 349 Økern, 0513 Oslo
Tel. 23 05 92 09

Styret:
Helge Bjugstad, leder
Tajet, 2372 Brøttum
Tel. 62360602/95087056
E-post: bjugstad@frisurf.no

Ola-Jørn Tilrem, nestleder
8900 Brønnøysund
Tel. 75026785/90822064

Marit Føreland, sekretær
Ny-Stuen, 7340 Oppdal
Tel. 72423652/92430557
E-post: msforela@online.no

Øivind Aandstad, kasserer
Gullerud, 1860 Trøgstad
Tel. 69826455/95151830
E-post: oeaan@frisurf.no

Jens Petter Gamkinn, styremedlem
Vestre Gamkinn, 2750 Gran
Tel. 63339990/90164442

Johan Holan, 1. vara
Rendum, 7620 Skogn
Tel. 74095199/92646776
E-post: jholan@c2i.net

Anders Myhre Velo, 2. vara
Velo, 3520 Jevnaker
Tel. 61315621/99723240
E-post: anneroen@start.no

Trond Clausen, 3. vara
3239 Sandefjord
33453057/90018992

Avlsutvalget:
Gustav Steinvik, leder
7510 Skatval
Tel. 74803258/92688499
E-post: gusstein@online.no

Ola-Jørn Tilrem, nestleder
Helge Bjugstad
Anders Myhre Velo

LimousinNytt
Mathias Romsås, ansvarlig
redaktør/annonser
Høyby Gård, 2390 Moelv
Tel. 62331345/90134045
E-post: mathias.romsas@gilde.no

Jan Otto Veiseth, redaktør
PB 6361 Etterstad
0604 Oslo
Tel. 22723030/91748594
E-post: janoco@online.no

Leder:Leder:

Styreleder, Helge Bjugstad

Hovedmål for 
norsk limousin
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Av Ola Jørn Tilrem

Nettverksbygging og styrking av rela-
sjoner til avlsorganisasjoner, avlere og
annet nøkkelpersonell i inn- og utland,
har også vært en prioritert oppgave.

Utvalget har også brukt mye tid på fjor-
årets uttak på Staur samt utvelgelse av
nye testkandidater for 2004/2005-
sesongen. Som et ledd i nødvendighe-
ten av økt import av ubeslektet gen-
etikk, deltok Avlsutvalget i oktober i fjor
på landsutstillingen i Clermont- Ferrand
i Frankrike. Avlsutvalget besøkte også
en rekke avlere, og fikk sett okser og
avkom etter disse med tanke på import
av semin. 

Fokus på norske forhold
Avlsutvalget ser det som meget viktig å
inneha egne kunnskaper om det avls-
materialet vi importerer. I tillegg til at
ny genetikk bør være ubeslektet med
det vi har fra før, har vi fokus på at den
genetikk vi tar inn, skal være rettet mot
norske driftsforhold og produksjonsram-
mer. Typiske utstillingsdyr som kan
oppnå under andre driftsforhold, treng-
er nødvendigvis ikke å gjøre det godt i
norsk storfekjøttproduksjon. Vi ønsker å

satse på et dyremateriale som gir bon-
den størst mulig nettofortjeneste med
basis i rammene til norsk storfekjøttpro-
duksjon.

Avlsutvalget håper at flest mulig av
våre medlemmer vil ta del i et nødven-
dig fellesløft i form av økt seminbruk.
Fra 2005 vil Avlsutvalget ta initiativ til å
få endret rutiner og tidpunkt for import
av semin. Importen i dag skjer midt i
insemineringssesongen. Vi vil endre

tidspunkt for import til august/septem-
ber slik at de som ønsker det, kan star-
te insemineringssesongen allerede ved
innsett om høsten.

Avlsutvalget understreker også viktighe-
ten av å bruke semin etter de beste
oksene på Staur. Uttaket av årets semi-
nokser på Staur er nært forestående, og
vi håper at mange vil finne anledning
til å møte opp under årets auksjon.

Nytt fra AvlsutvalgetNytt fra Avlsutvalget

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

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

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

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

FATLAND JÆREN AS 51-688800 - ULL-avd. Nærbø  51-434393
Fatland Oslo A/S 23-176350-Fatland Ølen 53-775500-Fatland Bergen55-332104

Grunnlaget lagt for 
norsk limousinavl
Siste års arbeid i avlsutvalget har vært preget av mye grunnarbeid på den veien som norsk
limousinavl vil følge i årene fremover. Utarbeidelsen av forslag til avlsplan som ivaretar raseave-
len, samtidig som den holder muligheten åpen for ulike avlsretninger, har vært en utfordring som
har tatt mye tid.

Siste hånd på verket med forslag til avlsplan er lagt av Avlsutvalgets medlemmer. Fra ven-
stre Gustav Steinvik, Ola Jørn Tilrem, Helge Bjugstad og Anders Myhre Velo
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Av Martin Scharning, styreleder i LUN

LUN’s leveringskonsept kom i gang
våren 1999 med en merpris til produ-
sent på kr 7,- pr. kg, for kategorien Ung
Okse med vekter fra 280-400 kg slv.
Spissproduktet Kalv Unik (tidligere
Mellomkalv) hadde sin start i januar
2002, da til en merpris til produsent på
kr 12,- pr. kg. - vektintervallet 200-280
kg og maks alder 12 måneder. I dag er
Kalv Unik økt til kr 18,50 pr. kg, med
vektgrense 250 kg og maks alder 11
mnd.

Nytt tilbud
I november 2004 innførte LUN den
såkalte Aspirantordningen som er et
nytt tilbud til krysningsbesetninger som
startet med en godkjent Limousin okse
til bruksdyrkrysning. Totale tilleggspriser
her varierer fra 3,5 til 7 kr pr. kg.
Poenget med ordningen er å være et
skikkelig insitament til raskere økono-
miske fordeler med Limousin enn ellers.

Samtidig blir opplegget innlemmet i
modellen for Åpen Stambok for
Limousin, dvs. godkjenning av norsk-
fødte kyr med 15/16 (94%) blodren-
het, og hvor faren alltid er Stambokført. 

Spissproduktet Kalv Unik er imidlertid
selve drivkraften
vår i det rasen
naturgitt har
meget tidlig slak-
temodning.
Allerede ved 9 –
11 måneder når
kalvene god kjøtt-
fylde og klasser
seg i grenselandet U til E på EUROP-ska-
laen. Dette er også hovedgrunnen til
kalvekjøttets spesielle sensoriske kva-
litet med lys farge og svært fine fibere.
Fenomenet Kalv Unik må nå benyttes i
et videre perspektiv. Da som tilbud til
utvalgte og ressurssterke avlere som
forplikter seg til kontraktproduksjon. 

LUNs idégrunnlag
LUN karakteriseres som et merkevare-
selskap med totalansvar for hele verdi-
kjeden og alle ledd. Dette innebærer at
vi ikke slipper taket før kjøttet er ferdig
eksponert i egen Limousin disk i den
utvalgte ”Beste-Vest” forretning. Alle

våre varestrømmer er
støttet av materiell
som beskriver måltids-
løsninger, brosjyrer,
menykort med mer.
Dette er naturlig fransk-
og danskinspirert, siden
vi har et nært samar-
beide med vårt søster-

selskap Limousine Unique Aps. 

Vekststrategi
Jevn levering av enhetlig kvalitet er en
forutsetning i markedet, derfor søker vi
nå nye avlere som tar denne forplik-
tende utfordring innover seg. 

Fra 2. halvår 2004 har vi etablert avta-

Nytt fra LUNNytt fra LUN

- Vår puls er innrettet mot 
det øverste kvalitetsmarkedet
LUN har et riktig konsept for å
beholde verdiskapningen på
produsentenes hender. Med
sitt tilnærmet landsdekkende
tilbud er det ingen andre
kanaler som tilfører produsen-
tene tilnærmet så høye mer-
priser for slaktet. Vår puls er
innrettet mot det øverste kva-
litetsmarkedet i Norge, og det
er de edleste og dyreste styk-
ningsdelene som blir først
utsolgt i våre forretninger.
Ergo er dette et bevis på et
betalingsvillig marked for topp
kvalitet. Men ingen kjede er
sterkere enn det svakeste
ledd, derfor gjennomfører vi
totalansvar for å kvalitetssikre
gjennom hele verdikjeden
frem til eksponering i egen
Limousin-disk.

Ferskvaresjef Frank M. Hansen, Maxi Skårer, fattet fort interesse for Kalv Unik og lot kjøttet
få en godt markert plass i butikken. Hansen er nå kategorisjef i ICA Norge.

”
”

...ingen andre kanaler som
tilfører produsentene 

tilnærmet så høye merpriser
for slaktet
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ler med egne varestrømmer for Kalv
Unik i fire høyprofilerte Oslo forretning-
er og flere banker på. For Ung Okse har
vi samme konsept etablert i tre forret-
ninger, alle i Oslo. Våre andelseiere i
andre deler av lan-
det (Midt
Norge/Sør-Vest lan-
det) får i øyeblikket
skrottene transpor-
tert og solgt
gjennom de
samme Oslo-forret-
ninger. Men det er selvsagt høyt priori-
tert å starte lokale varestrømmer så
snart volum og leveringssikkerhet er på
plass. Legg merke til at vi ikke tilbyr
Kalv og Okse i samme forretning.

Sårbarhet og Stayer-evne
Som småskalaselskap har vi fått merke
stor sårbarhet og hvor liten markeds-
makt vi har. Det er tre fremtredende
utfordringer vi står overfor:
1. Kunden, dvs. sluttmarkedet har alltid

rett, og vi har merket rikelig turbulens
ved at avtaleforhold ikke har svart til
forventningene. Men vår stayer tro og
beredskap har bestått prøvene. Rask
avvikling av det gamle, og etter hvert

har flere samtidige
partnere har gitt oss
flere ben å stå på.
Da underforstått rask
reorganisering og
nye leveringsavtaler.
2. I den andre enden
har vi produsentene

som også krever forutsigbarhet i sine
planer. Vi har nok dessverre noen avlere
som er blitt lidende med utsatt leve-
ring, med den følge at dyrene er blitt
skyvet fra Kalv Unik og over til Ung
Okse til dårligere pris. En kort periode
høsten 2004 hadde vi ikke i det hele
tatt leveringsmulighet på grunn av den
plutselige oppsigelsen fra Hed-Opp.
Mest skuffende var det at Hed-Opp full-
stendig neglisjerte vår avtalefestede
klausul om reforhandling av avtalen. 

3. Vi er i det hele tatt svært sårbare når
storebror viser muskler. Vi har i det
etterfølgende konstatert en uryddig og
lite konsekvent prosess fra det nye
Norsk Kjøttsamvirke (NK). I første for-
handlingsrunde med NK ultimo 2003

Nytt fra LUNNytt fra LUN

”
”

Som småskalaselskap 
har vi fått merket stor 

sårbarhet...

Trond Johansen hos Fatland har full myndighet til å avgjøre om skrottene holder kriteriene
for Kalv Unik – og om okseskrottene har limousinpreg

Lærling Thomas Engebretsen forteller at
stadig flere av kundene ved Ultra Stovner i
Oslo etterspør kjøtt fra Limousin
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Nytt fra LUNNytt fra LUN

Fakta om LUN
LUN ble formelt stiftet i Oslo 30.1.2001 som et selskap med begrenset
ansvar (BA). Men før det, allerede våren 1999, startet vi et prøveprosjekt
hvor vi oppnådde en merpris til produsent på kr 7,-
LUN er et non-profit merkevareselskap hvor verdiskapningen går tilbake til
produsent. Prisen pr. andel er kr 5.000,- og hvert medlem kan tegne 1 andel.
Selskapet har pt 65 andels-eiere. 
Strategiske hovedtrekk:

• Kontraktsproduksjon hvor avler påtar seg definerte forpliktelser
• Nettverksbygging med toneangivende aktører i verdikjeden, etter 

vinn-vinn prinsippet
• Totalansvar gjennom hele verdikjeden og salg/ eksponering kun i 

”Beste-Vest”-forretninger.
• Fokus på Kalv Uniks fortrinn i markedet, en gjenfødelse av et 

tidligere ettertraktet produkt
• Dokumentasjon av spisekvalitet og næringsinnhold etter forsøks-

resultatet fra Matforsk.
• Alle produkter ledsages av støttemateriell: måltidsløsninger, 

menykort mv.
• Full deklarasjon av høy dyrevelferd hjemme på gårdene. 
• Rasen bærer betegnelsen Den Gyldne Rase, og har da også et gull-

skjær over seg når den går ute i solskinnsvær!

var det positiv holdning til å videreføre
LUN/Hed-Opp prosjektet i tilpasset
form. Men noe ut i 2004 kom det inn
nye folk fra NK som gjorde helomven-
ding fra denne samarbeidsvilje.
Prosessen og opptredenen er fra vår
side behørig skriftlig reagert på, dog
uten noen besvarelse fra den annen
part. 

Forløsning gjennom Fatland
Bruddet med Norsk Kjøttsamvirket var
et ugjendrivelig faktum ved månede-
skiftet juli/august 2004. Det var med
beklagelse vi konstaterte at NK ikke
lenger fant grunnlag for samarbeide
med LUN om merkevarebygging og
salg av Limousin kjøtt som kvalitetsni-
sje. Dette til tross for at vi hadde et
innarbeidet kon-
sept og spesialinn-
rettet organisering
av nettverk som vi
stilte til disposi-
sjon. Derfor var
gode råd dyre. LUN
var på den tiden i
forhandlinger med
Fatland om en varestrøm for Kalv Unik.
Når vi måtte bite i gresset i forhold til
NK tok vi opp drøftingen med Fatland
Oslo om også å etablere egen vare-
strøm for Ung Okse. Ledelsen tok raskt
en prinsippiell beslutning om å samar-
beide med LUN også om konseptet Ung
Okse.

Økonomisk tap for våre avlere
LUN har både i møte med Norsk Kjøtt
1.7.04, og i etterfølgende protokoll for-
beholdt å komme tilbake til de økono-
misek sidene ved oppsigelsen og brås-
topen fra HedOpp i mai 2004. De direk-
te følger var som kjent at det hopet
seg opp med Ung Okse for våre avlere i
juni og juli 2004. Først ulitmo juli fikk vi
til en midlertidig løsning med Fatland
om en korttidsopplegg, dog med
begrensede tilleggspriser. Det påførte
tap er nå endelig beregnet til brutto: 
- Ca. kr 82.000 på avlernes hånd
- Ca. kr 33.000 til LUN-drift
- Ca. kr 115.000 til LUN-systemet totalt.
Det som ikke er tallfestet, men desto
mer belastende, er den uheldige posi-
sjon LUN’s ledelse havnet i vis a vis
skuffede produsenter. 

Fatlands forståelse 
Status pt. er at vi har et skriftlig forank-

ret fullskala samarbei-
de med Fatland, og
med en prosjektledelse
for å ta raske avgjø-
relser og være en
enhetlig røst ut mot
markedet. Vi har ved

flere anledninger hevdet at det norske
markedet skriker etter kvalitetskjøtt, og
det var ikke uten baktanke. Nå om
dagen opplever vi helt konkret stadig
tilfeller hvor forretningene forteller oss
at kundene spør etter Limousin kjøtt.

Derfor er Kalv Unik vårt ansikt mot ver-
den i tillegg til at den gir våre produ-
senter en samlet merpris på inntil kr
18,50 pr. kg.
Finnes det noe bedre markedsførings
argument for Limousin rasen i sin hel-
het?

”
”

... forretningene forteller oss
at kundene spør etter

Limousin kjøtt

Regionssjef i Fatland Skjeggerød, Trine
Hansen, er til stor hjelp i arbeidet med å
sette fokus på Kalv Unik i butikkene



Det rettevalg!

HUSDYRTEKNIKK

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
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LUN har opprettet en distrikts-
vis fadderordning. Dette er et
nettverk av erfarne Limousin-
avlere ute i distriktene. En vik-
tig oppgave er å føle på pulsen
Limousin-interessen der ute,
og fremfor alt være en til-
gjengelig samtalepartner ved
oppstart og innkjøp av
Limousin-dyr og krysningsdyr
som holder mål.

Fadderordningen har følgende formål:
• Styret i LUN ser fadderordningen som

avgjørende, viktig del for kvalitetssik-
ring av slakt som leveres gjennom
LUN systemet. 

• Skal vi lykkes i å fremskaffe det kvali-
tetskjøtt som vi krever høyere pris for,
så står kvalitet i avl og foring fremst i
tiltak rettet mot våre produsenter.

• Kompetanse innen foring og forplan-
legging kan gi meget raske og bedre-
de resultater.

• Styret i LUN har
videre skissert
hovedoppgavene
for fadderne slik:

a. Definere 
foringsopplegg
b. Drøfte dyre-
materiale, 
spesielt valg av
okser
c. Viktige hensyn 
for å ivareta 
oppdrett/ dyre-
miljø
d. Utarbeide 
leveringsplaner/   
prognoser
e. Miljøskapende

funksjon, verving 
av nye medlemmer etc.
f. Vurdere mulighetene for etable-
ring av Limousin-ringer

• Viktig er også at fadderne organiserer
sitt arbeide på en måte de finner hen-
siktsmessig.

Fjøsbesøk: Tor Arne Vigre orienterte om sitt nye fjøs da LUN arran-
gerte limousintreff i Nærbø i Rogaland i slutten av februar i år

Dagens faddere:
Østlandet: Bjørn Bjugstad
Midt-Norge: Gustav Steinvik

Marit Føreland
Nord-Norge: Ola Jørn Tilrem
Sør-Vestlandet: Jon Svalestad, 

Roy Engelsvoll

LUN’s fadderordning
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Av Marit Føreland

Er de splitter pine.. eller?   Jo, jeg har
hatt noen telefonsamtaler med Odd
Arne i løpet av sommeren, men jeg var
faktisk litt tilbakeholden med tanke på å
oppmuntre til en slik drastisk avgjørelse
(det har alltid vært sau på garden) og la
meg litt på vent.  Men Marit og Odd
Arne’s håp om lykkelige stunder med
sau var knust etter flere år med herjing-
er av jerv og bjørn.  Statistikken i år over
drepte sau og lam i Dindalen er ingen
romtantisk beitehistorie.  Totaltap på
14%, 16% tap på voksne sauer.  Garden
Hoel ble ekstra hardt rammet, 51 tekser
drept av 188 som ble sluppet på beite i
vår,  nå gir de opp.  Bjørnen har en
dødsdom over seg, men ulent terreng
gjør jakten vanskelig.

Jeg dro ut mot Lønset og garden Hoel
for å prøve å finne ut av galskapen.  Jeg
visste at det  allerde var tatt en beslut-
ning, at det bare var noen få sauer igjen
i fjøset og at det var kommet 16 kjøttfe.
Alle krysninger, men paret med renraset
Limousin.

Avkjørselen ligger et stykke ned i
Gråura – en strekning på Riksveg 16 som
de fleste trailersjåfører ikke er nevnever-
dig begeistret for vinterstid.  

Slektsgard
Hoel er en gammel slektsgard som en
kan følge tilbake til 1602.  I dag bor
familien på 4 i  hovedhuset. Kårfolket
har bygd boligen sin godt utenfor tunet,
men i god kontaktavstand.  Marit står
innimellom gardsarbeid midt i
”Mjølføyka” – en liten bedrift som nabo-
kvinner driver, spesielt nå før jul er det
stor aktivitet – bakst for salg til en butikk
i Oppdal.  Odd Arne er leder for
Bondelaget på Lønset – er altmuligmann
og aktiv i lag og foreninger.  Begge er
sterkt engasjert i skole- og fritidsord-
ninger.  De to barna, Nils  (13) og Kristi
(9) kjøres og hentes daglig  fra skolen.
Begge barna har fått gamle slektsnavn. 

Det er store rom på Hoel, ingen dør-
stokker, dører som åpnes ved et lite

”touch”, heis til annen etasje – i det hele
tatt innredet for lettvint adkomst for en
som beveger seg best på hjul eller på
hesteryggen.  Nils eier hesten som jeg
forsiktig manøvrerer meg forbi når vi
skal se på dyra.  Jeg får beskjed om å
stoppe opp og snakke med den – den er
ikke helt sikker på om den skal godta
meg eller de nye dyra.  Den synes nok
det er enklere med de små sauene, de
var bare som noen små ullballer å
regne!

Fjøset har fått et påheng på baksiden
hvor det er god helling i terrenget –
halmtalle med tak over og levegger kun
på borteste kortvegg og på halve lang-
åpningen.  Det gir ly for vær og vind.
Spiseplassen er en fôrkorg som er plas-
sert under et vindu i 2.etg. på kortvegen
av gammelfjøset – fra dette vinduet kas-
ter de ut høy både til hesten og kjøttfe-
et.  I og med at spiseplassen står i hel-
lende terreng og like rundt hjørnet for
liggeplassen, er det ikke til å unngå at
tråkket kan lede regnvann og snøsmel-
ting inn under halmen.   Men det viktig-
ste for dem var å få til et brukbart sted
fort, for dyra kom allerede i begynnelsen
av oktober.  Både Gilde BS og Gilde
HedOpp har vært engasjert i å finne bra,

men rimelige dyr og denne besetningen
kommer fra Vestlandet.  Alt vesentlig er
det krysninger med utgangspunkt i både
NRF, Hereford og Angus.  Men det er
altså 14 drektige kyr og 4 drektige kvi-
ger som alle bærer kalv etter stambok-
førte Unik av Svalestad.    Bonden har
allerede meldt seg inn i
Storfekjøttkontrollen.  Og jeg fikk et
sterkt inntrykk av at det er Nils som
kommer til å holde styr på både regis-
trering og avl.  Den jobben har han hatt
med sauebesetningen med stort hell.

Hvorfor Limousin?
Estetisk nytelse, sier Marit, fin farge,
smekre bein og fine linjer.  Og mulighet
for mer-pris, sier Odd Arne.  Vi skal bruke
den tiden som trengs for å utvikle en fin
besetning.  En av de drektige kvigene
som svinser nysjerrig rundt oss er svært
rasepreget, mer riktig farge og lysere

Sauebønder gir opp -
starter med Limousin!
Uren luren, himmelturen – tenkte jeg – duften av nybakte brød, god formiddagsmat og en hygge-
lig samtale, ble det.

Vide og hvite vidder danner en ramme
rundt dyrene på Hoel som oser av renhet 
og harmoni.

Fakta:  
Hoel, uavbrutt slekt fra 1602, og
brattlent!
Nåværende eiere:  Marit og Odd
Arne Hoel
165 da  dyrket
400 da  inngjerdet beite
450 da  skog
68000  da med seter i Dindalen



9

Løkkeåsveien 24 • 3138 Skallestad • Tlf.: 33 38 84 50 • Faks: 33 38 84 05 • Mobil: 92 82 16 38 • 90 55 15 15

E-post: post@sionor.com • Internett: www.sionor.com

www.sionor.com

For nærmeste forhandler kontakt oss!

Vi har effektive

midler mot 

fluer!

EU’s mest

solgte

mineral!

Mineralbøtte til storfe / småfe

Av Marit Føreland  

Vi har fått tre nye medlemmer i Norsk
Limousin – i fra Oppdal og Rennebu;

Stein B. Stensheim var først ute.  
Han driver med melkeproduksjon og
krysser ca 50% av buskapen med
Limousin.  Sæd velger han fra katalo-
gen.  Det er en dyktig og traust ung
bonde som sakte vil bygge opp en
bedre kjøttproduksjon.  Det er hygge-
lig å høre at han leverte en okse som
ble klassifisert i E.  Det var vel det
”kicket” som oppmuntret han til både
å inseminere mer med kjøttfesæd og
å melde seg inn i miljøet vårt.  

Trond Jære ble medlem på 
forsommeren. 
Han kjøpte inn  7-8 renrasede dyr fra
Møre. Avlsokse kjøpte han i sommer,
den har vært i fullt arbeid denne
sesongen.
Utgangspunktet var melkebruk, men
kvoten og melkekyrne er nå solgt.  
Gården ligger brattlent til, men med
mye godt beite.  Ekteparet Jære er
svært aktive – Trond som ordfører i
Rennebu og Anne som regnskapsfører.

Odd Arne Hoel, siste tilskudd i NLF.
Marit og Odd Arne besøkte jeg i
begynnelsen av desember og nær-
mere omtale finner du på side 8.

Så vil tiden vise om jeg klarer å følge
opp som en fadder skal, i hvertfall skal
disse tre få besøk i tur og orden.

Fra en fadders
dagbok:

felt der det skal være lysere felt.  
Og ikke minst, det var god omtale av
rasen av folk som har erfaring med alle
rasene. 

Nytt fjøs ønsker de seg – de viser meg
tegninger og kostnadsoverslag.  Jeg
anbefaler dem å ta seg god tid, se på
alternative løsninger, søke mest mulig
råd  hos folk som driver med kjøttfe.
Det blir en del snakk om hvordan de
skal løse trakk-problemet i vårløsningen
og Odd Arne forteller han godt kunne
tenke seg å eksperimentere med flis fra
flishogger.  Han er deleier i en sammen
med en nabo som bor på den andre
siden av dalen.  Hva råvarer angår så er
det bare å snu seg rundt å ta en titt.
Når det gjelder tilbygget så har vi kun
brukt en 9-10 tusen i materialkostnader
og det er mulig å forbedre trinn for trinn
uten alt for store investeringer og lån,
men vi får se – kanskje nybygg, kanskje
ikke, sier han.

Den unge frøken Kristi følger meg ut
når jeg skal dra, en engasjert og kreativ
datter, forstår jeg, og vi ”konverserer”
oss ut og ned trappen.

Hyggelig å ønske dem velkommen i
Norsk Limousinforening.  Legger igjen
noe informasjonsmateriell og ber dem
ringe hvis det er noe jeg kan formidle
eller svare på.  
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Elisabeth Kommisrud, Geno

Kortfattet kan dette summeres i føl-
gende fire punkter: 

Tilvenning
Det er viktig at ei kvige eller ku som skal
insemineres er tilstrekkelig domestisert
og vant til behandling og håndtering. For
å oppnå dette må man starte med kal-
ven, som må bli helt fortrolig med flere
mennesker i ulike situasjoner. Det er vik-
tig at denne tilvenningen skjer både
inne i fjøset og ute på beite. I beitese-
songen er nesten daglig kontakt med
dyra av betydning. Deretter må man
følge opp og fortsette med kviga slik at
den godtar å bli stengt inne i for eksem-
pel en kve med påfølgende fiksering i
fanghekk eller lignende. Samme kontakt
må opprettholdes til kviga kalver og skal
insemineres på nytt.
Dersom ei kvige eller ku kun kan fikse-
res med bruk av makt vil dyret bli eng-
stelig, kanskje til og med svært redd,
noe som er uheldig med tanke på å få
en vellykket befruktning ved insemina-
sjonen. 

Brunstkontroll
For å kunne benytte inseminering som
verktøy i besetningen er det nødvendig
med kunnskap om brunst og brunstsy-
klus. Hvilke tegn skal man se etter, og
når skal inseminasjon foretas i forhold til
inntreden av de ulike brunsttegnene?
Her finnes f.eks ”Brunsthefte” som kan
bestilles ved henvendelse til Geno.
Nederst er angitt litt informasjon om
dette temaet. 
Brunstkontroll krever bruk av TID, TID og
atter TID. Det er nødvendig å lære det
enkelte individets måte å vise brunst på
fordi dette kan variere mye mellom
enkeltdyr. Hos ammekyr vil som regel
tegnene vises svakere på grunn av
suging fra kalven. Suging hemmer brun-
sten, noe som er fysiologisk naturlig.
Derfor vil mange kjøttfedyr vise svake
brunster, og det tar som regel lengre tid

(1-2 måneder) fra kalving til første
brunst hos ammekyr enn hos kyr som
melkes med maskin. 
Brunstkontroll er ingen ”enkel hobby”,
og dersom man ikke har tid til disposi-
sjon blir oppgaven svært vanskelig. 

Miljø
Miljøbegrepet kan omfatte mange fakto-
rer. Lys, luftkvalitet, underlag osv er
noen av disse. Lys er spesielt viktig for
fruktbarheten, og det er viktig at det er
tilstrekkelig lysintensitet og antall lys-
punkter i tillegg til antall lystimer pr
døgn. 
Fôret er basisen for å lykkes med frukt-
barhet generelt. Det er nødvendig med
tilstrekkelig energi- og proteintilførsel i
fôret. Hva som er tilstrekkelig må ses i
sammenheng med dyrets produksjon i
form av melk og egen tilvekst. Videre er
det viktig med riktig tilførsel av minera-
ler og vitaminer. Dersom dyra får lite
kommersielt kraftfôr skal man være spe-

sielt oppmerksom på mineraler og vita-
miner og vurdere behovet for tilskudd. 

Avl
Gjennom avlsarbeidet er det mulig å ta
hensyn til fruktbarhet og legge vekt på
dette i utvelgelsen av seminokser. Her er
det mulig å legge vekt på for eksempel
døtrenes evnet il å vis brunst (brunst-
styrke) og døtrenes fruktbarhet. Avl er et
langsiktig arbeid, og man må være tål-
modig for å oppnå ønskede resultater.
Dess større dattergrupper en okse har
dess raskere og sikrere kan man nå mål-
settingen.   

For å lykkes med inseminasjonene og
derved få kyrne drektige til rett tid er
det viktig å være oppmerksom på føl-
gende:
1. Notere
Det er viktig å notere alle observasjoner
i forbindelse med brunstkontroll. Dette
arbeidet bør starte flere uker før planlagt

Hvordan få kjøttfe drektig 
med kunstig sædoverføring?

Når den som har det naturlige instinktet for å konstatere brunst, følger nøye med for å tref-
fe det riktige tidspunktet, er det nok så opplagt at den som må gå etter andre tegn, må
vise langvarig årvåkenhet

For å lykkes med inseminering er det avgjørende at inseminasjonen foregår til rett tid i brunsten
og i riktig avstand fra kalving. Deretter må inseminasjonen være vellykket i den forstand at det
skjer en befruktning av et egg, og forholdene må være slik at det befruktede egget har mulighet
til å utvikle seg videre. 
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inseminasjon for å få med de individuelle
særtegn hos det enekelte dyr.
2. Brunsttegn og brunstkontroll
Det er viktig å kjenne til fysiologien rundt
brunst og vite hva man skal se etter. Dernest
er det viktig å bruke mye tid på brunstkon-
troll. Mange kyr har en kort brunst, og mange
viser svake brunsttegn. Flere undersøkelser
viser at flere brunstkontroller utenom daglig
stelling medfører at nesten alle brunster lar
seg registrere, og at det er få kyr som ikke
egentlig ikke viser brunst. Undersøkelsene er
gjort på melkekyr, men har overføringsverdi
også til kjøttfe.
3. Eggløsningen skjer etter brunsten
For at det skal bli drektighet må spermier og
eggcelle møtes til rett tid. Det vil si at spermi-
ene må være til stede i egglederne når
eggløsningen skjer. Det er imidlertid viktig å
være klar over at eggløsning skjer 10-18 timer
etter at brunsten er over. Og sjølv om spermi-
ene trenger noen timer i børen for å kunne
befrukte egget, er det viktig å ikke inseminere
for tidlig. For å kunne vite hva som er tidlig er
det viktig å skille mellom forbrunst og brunst:
I forbrunsten er slimet tynt og vannaktig, og
kua vil ri opp på andre dyr eller på personer.
I brunsten blir slimet mer trådtrekkende, det
fester seg ofte til halen og lårene. Med litt tre-
ning kan man ved å ta litt slim mellom tom-
mel- og pekefinger gjenkjenne brunstslimets
konsistens. I brunsten vil dessuten kua stå for
parring. Dette kan man se blant annet ved at
kua senker lenda når man legger en hånd på
ryggen dens.
4. Når skal det insemineres?
Det er glidende overganger mellom forbrunst,
brunst og brunstens slutt. Dessuten er det
individuelle variasjoner. Nøye observasjoner er
avgjørende for å velge rett tidspunkt. Det er
imidlertid vanskelig å få med observasjoner i
løpet av hele døgnet, f.eks. om natta.
Hovedregelen er at det skal insemineres i siste
halvdel av brunsten eller mot slutten av brun-
sten. Det er viktig å ikke inseminere for tidlig,
og slett ikke i forbrunsten mens kua fremdeles
rir opp på andre dyr. En tommelfinger-regel er
at når kua viser brunst om morgenen kan
man inseminere om ettermiddagen samme
dag. Dersom kua viser brunst om ettermidda-
gen skal den insemineres neste dag.
5. Avstand fra kalving
Det er viktig også å være klar over at avstan-
den fra kalving påvirker resultatene av insemi-
nasjon. Dette har flere årsaker, blant annet at
de første brunstene etter kalving har kortere
intervaller, og det gule legemet kan ha for lav
progesteronproduksjon til å opprettholde drek-
tighet. Det ideelle er å ha observert to eller
flere brunster før kua insemineres. Best resul-
tat fås når det er gått 60 dager eller mer
siden kalvinga. Vi anbefaler under ingen
omstendigheter å inseminere tidligere enn
seks uker etter kalving.

Økt lønnsomhet for bonden

Mange slakt holder idag ikke mål med 

hensyn til kjøttfylde og fettinnhold. 

Felleskjøpet har utviklet et fôr spesielt 

tilpasset produksjon av storfekjøtt.

FORMEL Biff er spesiallaget til intensiv 

oppfôring av okser, men er også 

utmerket til ammekyr og mellomkalv.

� Gir god tilvekst

� Gir høg slaktekvalitet

� Protein og mineralinnhold 

 tilpasset oppfôring av okser

� Sikrer godt vom-miljø

og stabil mage  

FORMEL Biff
-veien til lønnsom
kjøttproduksjon

Saken er Biff
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Av Vegard Urseth

I tillegg til at en ønsker å skrelle vekk
alle miljøforskjellene, skal forholdene
på Staur være så bra at dyret får vist
dets genetiske potensial for de målte
egenskapene. Dersom dette blir gjort
bør resultatene på Staur være konkur-
ransedyktige med andre land dersom vi
har av den beste genetikken. Det er
imidlertid viktig å ha i bakhodet at
Staur er et avlstiltak for å plukke ut de
beste avlsdyrene når de står under like
forhold og ikke en konkurranse der man
dyrker enerne for å oppnå konkurranse-
dyktige resultater. Men det behøver
ikke være noen motsetning mellom å
ha like miljøforhold og samtidig oppnå
konkurransedyktige resultater.

De eldste oksene på Staur er i skri-
vende stund (uke 6) ferdige i test,
mens de yngste oksene bare har stått i
cirka to måneder. Av de yngste viser
30219 Vidar av Udlaland veldig gode
takter og har et RANG-tall på 118 etter
siste veiing. Det er imidlertid viktig å
huske på at oksen bare har stått i drøye
to måneder i test og at mye derfor kan
forandre seg. Oksen har ved veiing 5 en
tilvekst på 1804 gram per dag så langt i
testen, med et grovfôropptak på 2,3
FEm per dag og et fôrutnyttingstall på
2,1. De to eldste oksene har blitt line-
ært kåret samt ultralydmålt som et mål
på slakteegenskaper. De øvrige ti
oksene vil bli kåret i de to gjenstående
rundene. Sammenlignet med fjorårets
testomgang skal det særlig bemerkes
at årets limousinokser har et mye roli-
gere gemytt og er mer tillitsfulle.

Til denne testomgangen ble det bygd
plansiloer, innhøstingen ble overtatt av
stasjonsansvarlig og vi har gått over til
å bruke finsnittervogn. Dette har gitt
mye bedre grovfôr. Men det er i tillegg
viktig å hele tiden ha tilgang til tørr og
god halm for å få litt fôr med struktur i

vomma etter som det nå er mer finsnit-
tet fôr. Ved denne testomgangen ble
det også gjort noen grep i innkjøringen
av okser for å dempe smittepresset.
Større puljer og færre innkjøringer gjør
at en rekker å vaksinere oksene mot
smittsomme luftveissjukdommer før en
ny pulje kommer inn. 

Men her er det fortsatt mer å hente, og
det jobbes med å få til et innslusings-
fjøs for å minske smittefaren enda mer.
Disse grepene har gitt resultater, og vi
ser en økt tilvekst for denne årgangen
samlet sett. Mange av rasene vokser i
gjennomsnitt 150 gram mer per dag
enn de to foregående årene. For
Limousin har vi ikke sett så stor økning
i den gjennomsnittlige tilveksten som
for de andre rasene. Årsaken til dette er
uviss, MEN med bare 10-20 dyr per år,
vil det også være individuelle forskjeller
som kan påvirke dette.

Situasjonsrapport fra    S

Vegard Urseth er avlssjef i Norsk
Kjøttfeavlslag.

På Staur kjøttfeteststasjon står det i år 12 limousinokser i fenoptypetest. Hensikten med fenoty-
petest er å lage så like miljøbetingelser som mulig for at dyret skal få kunne vise dets genetiske
evne til ulike egenskaper. En klarer aldri å standardisere miljøet hundre prosent men en forsøker
å legge opp alle rutiner slik at dette blir så likt som overhodet mulig. På denne måten får vi pluk-
ket ut det dyret som genetisk sett er det beste for de registrerte egenskapene.

30177 Viggen av Dovre fra Simen Wigenstad – tatt i september i fjor på Staur.



Limtre
Limtre er en praktisk, sterk og rimelig 
bærekonstruksjon til låver, redskapshus, drifts-
bygninger, plansiloer og lignende. 
Vi prosjekterer og monterer konstruksjoner 
som dekker dine behov til størrelse og 
bruksområde. 

Ta kontakt med oss, det lønner seg!

Moelven Limtre AS
Postboks 143, 2391 Moelv
Telefon: 06 123 Faks: 800 30 500
post.limtre@moelven.com
www.limtre.no
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a    Staur

30177 Viggen av Dovre fra Simen Wigenstad – tatt i september i fjor på Staur.
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Av Grethe Ringdal og Cecilie Ausland
FAGSENTERET for kjøtt

Det har den siste tiden vært et samar-
beid mellom Storfekjøttkontrollens
administrasjon, Limousinforeningen og
Norsk Kjøttfeavlslag for å rydde opp i
begrepet genstatus på Limousindyr.
Dette etter ønske fra
Limousinforeningen. Vi vil her beskrive
hvordan systemet rundt genstatus i
Storfekjøttkontrollen fungerer etter at
endringene er blitt gjort.

Forutsetninger for at et dyrs genstatus
skal bli satt til F (Full French) i
Storfekjøttkontrollen:
- dyrets 16 rasedeler må være Limousin
(100%)
- både mor og far må ha genstatus=F

Bondeversjonsbrukere kan se hvilken
genstatus et dyr har flere steder i sitt
program. I fanen Avl/lynne i beset-
ningsmappen vises det et kryss i feltet
bak ”Full French” hvis dyret har gensta-
tus F.

Genstatus vises også på P-beviset. Der
står det enten O (Open) eller F (Full
French). 

På stambokbevis fra Norsk
Kjøttfeavlslag vises genstatus på
samme måte som på P-beviset.

Genstatus styres og settes på dyr sen-
tralt. Deretter legges opplysninger om

genstatus ut til bondeversjonsbrukere
/rådgivere fra sentral base.
Opplysningene hentes fra internettsiden
for sending/henting, hvis bondever-
sjonsbrukeren sender selv, eller fås til-
sendt fra rådgiver. 
Det er svært viktig å være klar over at
opplysninger må hentes fra sentral
database for å være sikker på at den
genstatus som vises i bonde-/ rådgiver-
versjonen er riktig. 

For deg som er bondeversjonsbruker:
Husk å sende og hente data jevnlig
for at genstatus skal være riktig! 

Limousinforeningen og Norsk
Kjøttfeavlslag arbeider for tiden med å
gjennomgå genstatus på importerte
Limousindyr. Endringer i genstatus som
blir gjort ut fra denne gjennomgangen,
fører til at genstatus blir oppdatert også
på avkom av importdyr. Ved slike
endringer, vil opplysninger legges ut på
internettsiden/sendes fra rådgiver, for
eiere av de dyrene dette gjelder.

For spørsmål vedrørende genstatus, ta
kontakt med Limousinforeningen eller
Norsk Kjøttfeavlslag.

Nyheter fra
Storfekjøttkontrollen
Storfekjøttkontrollen er en landsomfattende husdyrkontroll for kjøttfe, kjøttfekrysninger og
fôringsdyr, driftet av Fagsenteret for kjøtt.

Stambok og opplysninger om genstauts er viktige verktøy i omsetningen av livdyr - og
avlen fram mot renraset limousin.
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I den nye bondeversjonen som ble
sendt ut i desember -04 (Versjon 9.2)
er det mange spennende nyheter både
for avlsinteresserte og de med fokus på
produksjon. Avlsrapportene er utarbei-
det i samarbeid med Norsk
Kjøttfeavlslag.

AVLSVERDIER
Rapporten ”Avlsverdier” er viktig for
alle som driver avl. Den viser de siste
avlsverdiene på dyr i besetningen.
Dyrene rangeres etter ulike avlsverdier
ved å klikke på overskriftene.
”Avlsverdier historisk utvikling”, som
viser gjennomsnittet for besetningen de
siste årene i en graf, er et nytt tilbud.
Gjennomsnittet sammenlignes med
landsgjennomsnittet. Rapporten viser
om man har gjort riktig utvalg av avls-
dyr og fått framgang på ønskede egen-
skaper. 

UTVIDET STAMBOKREGISTER
Stambokregisteret i programmet er nå
laget som en rapport og utvidet med
flere nye felt (bl.a. fødsels-id, far, avls-
verdier). Rapporten gir gode muligheter

til å lete seg frem til interessante okser,
ved å sortere på for eksempel avlsver-
dier.

AVLSPLAN 
Dette er en funksjon som skal være til
hjelp i avlsplanleggingen i besetningen.
Avlsplanen baserer seg bare på bruk av
tilgjengelige seminokser (d.v.s. at sæd
fra oksen er tilgjengelig hos GENO). De
tre oksene som har høyest avlsverdi for
den valgte egenskapen foreslås i avls-
planen. Programmet tar hensyn til at
oksen ikke har nært slektskap med kua
(halvsøsken eller far/datter). Vi gjør
oppmerksom på at dette er en funksjon
som er under utvikling. Det er derfor
viktig å ikke stole blindt på anbefaling-
ene som blir foreslått. Oksens negative
egenskaper blir ikke tatt med i betrakt-
ningen. Programmet vil derfor ikke
fange opp uheldige kombinasjoner der
både ku og okse har dårlige indekser
for samme egenskap.

SKJEMA FOR BESTILLING AV STAMBOK-
BEVIS OG AVSTAMMINGSKONTROLL
I bondeversjonen finnes det rapporter

når man skal bestille stambokbevis
eller avstammingskontroll av dyr i
besetningen. Bruk av disse rapportene
gir en enkel og sikker utfylling av skje-
maene og letter arbeidet både for
bonde og for de som skal behandle
skjemaene.

SLAKTERAPPORTER
”Biffstatus” har endret navn til
”Slakteopplysninger” og rapporten er
utvidet. Dette er en svært nyttig rapport
for å vurdere slakteresultatene.
Rapporten kan også kjøres for avkom
etter en utvalgt okse og man kan se
rasen på de ulike dyrene som er slak-
tet. Slakteresultatene fremstilles grafisk
i rapporten ”Slaktegrafer ”. Der
sammenlignes slakteresultater innenfor
en kategori for de tre siste årene. Man
kan dermed se hvordan man ligger an i
forhold til tidligere år når det gjelder
slakteklasse, fettgruppe og slaktevekt.

Se www.fagkjott.no for flere nyttige
tips.

Nyheter i Bondeversjonen
Artikkelforfatterne Grethe Ringdal (tv) og Cecilie Ausland ved FAGSENTERET for kjøtt.
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Foruten at markedet er der for produkter
som er fri for gluten og melk, sammen-
faller denne produktutviklingen med sel-
skapets strategi om å tilføre produktene
merverdier som standardproduktene ikke
har. Det samme gjelder for at produktene
ikke er iblandet svinefett. Det utvider
målgruppen for produktene.

Markedsføringen legger vekt på
følgende budkap:
LIVSSTIL
Noen er ernæringsbevisste, og ønsker å
begrense sitt inntak av fett. 
ALLERGIER/MATINTOLERANSE
Mange mennesker må leve med allergier
og intoleranse mot flere av våre vanligste
matretter – spesielt de som innholder mel
og melk. Personer med leddsykdommer
føler at plagene blir verre når de spiser
produkter som inneholder råvarer fra svi-
nekjøtt.

Derfor lager LUN kjøttprodukter som er fri
for disse allergiframkallende næringsmid-
lene. De samme produktene er også fri
for svinekjøtt.

Å benytte bare råstoffer av kjøtt i produk-
tene, er dyrere enn å tilsette mel, melk
og svinefett. Det samme er tilfelle for de
forbrukere som må bruke spesielle råva-
rer i sitt kosthold så som speltmel, soya-
rømme, laktoseredusert melk og andre
matvarer på grunn av matallergier og
intoleranse. 

Skattefradrag
Men fortvil ikke. Dersom du kan doku-
mentere at du har disse allergiene, kan
du kreve fradrag i skatten din for de mer-
utgifter du har i kostholdet. Du må bare
dokumentere prisforkjellene og årsforbru-
ket.  Ta vare et utvalg kvittering og noter
priser for de varene som du kjøper og de
”vanlige”. Differansen du kommer fram
til, kan du søke om å få fradrag for under
posten ”Særfradrag” ved neste ligning!

LUN organiserte medlemssalg av disse
produktene før jul. Grunnet at det handler

om ferskvare, som riktignok kan fryses, er
det likevel begrenset hvor stort område vi
kan bringe ut varene. Men ta gjerne kon-
takt dersom du, noen av dine eller noen
du kjenner som kan tenke seg å kjøpe
noen av produktene. Det er utrolig hva
som kan ordnes! 
Produktene er: Kalvefrikadeller, chorizop-
ølse, røkt kjøttpølse og kalvebacon.

Salg og markedsføring
Limousin Unik Norge BA
Postboks 6361 Etterstad
0604 Oslo. Tlf.: +47-22723030

E-post: info@limousin-unik.no
Besøk oss på www.limousin-unik.no

Limousin kjøttprodukter
- for de bevisste

Chrizopølsene har slått godt an i markedet
med sin spenstige spansk-meksikanske
smak.

LUNs matoppskrifter
LUN legger sterk vekt på å sette fokus på
utnyttelsen av andre biffer og fileter enn
indrefileten – som selger seg selv. Dette
skjer gjennom menyforslag og demoer i
butikkene. Ett av de ukjente produktene
her til lands, er culottesteken – et utmer-
ket kjøttstykke som kan benyttes til
småstek – rundt 1 til 1,3 kg. Prøv føl-
gende anbefaling:

VALNØTTSTEKT CULOTTE
med pepperrotscreme og rødbetesalat

Ca 1,2 kg limousin culotte el cuvette
Salt og pepper
75 – 100 g valnøtter
2 ss akaciehonning

Pepperrotscreme
1 dl cremefraiche (el. soyarømme)
1 ss revet pepperot

Rødbetesalat
4 stk rødbeter
3 ss balsamicoedikk
2 ss valnøtt- el. olivenolje
salt og pepper

Tilbehør: Brød

Tilberedning
Knus valnøttkjernene og bland dem i
en skål med honning. Riss i fettet på
culotten (cuvetten) og gni den godt inn
med salt og pepper.
Brun fettsiden i en panne, sett culotten
(cuvetten) i en forvarmet ovn og stek
den i 50 – 60 min. på 150º. Etter 40

min. tas steken ut og smøres med val-
nøttblandingen.
Steken settes i ovnen igjen og stekes
ferdig. Ved 58º er steken medium rød.
La den hvile i ca. 20 min.
Skjær steken på tvers av fibrene.
Culotten skjæres slik.

Pepperotscreme
Cremefraiche (soyarømme) røres stivt
med en håndmikser el. og smakes til
med salt og pepper.

Rødebetesalat
Rødbetene vaskes og kokes i ca. 30
min; skrelles og skjæres i terninger.
Deretter marineres de i en blanding av
balsamico og olje, og krydres med salt
og pepper.
Culotten egner seg også godt som
pålegg: Legg den i saltlake, kok den og
skjær i tynne skiver på frokostbordet!

Besøk oss på www.limousin-unik.no

Limousin Unik er i ferd med å utvikle kjøttprodukter for de som
må være bevisste i sitt kosthold – eller ønsker å være det. 
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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!
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Av Ola Jørn Tilrem

Av de nærmere én mill limousinkyr i
Frankrike er om lag 130.000 underlagt
et systematisk kontrollregime. Årlig
utgir avlsorganisasjonen for limousin en
katalog over de mest betydningsfulle
besetninger og kyr der avstamning og
indekser fra denne kontrollen inngår.

Samme katalog inneholder også en ran-
gering over de beste kyrne i Frankrike
på egenskaper som lett fødsel, tilvekst,
muskel, melk og kalvingsintervall.

Tallkolonnene nedenfor er en bearbei-
det oversikt over gjennomsnittsindek-
sene for de 25 beste  limousinkyrne for
disse egenskapene for året 2003.
Eksempelvis har de beste 25 kyrne en
gjennomsnittlig indeks på 122 for
denne egenskapen.

Hensikten med undersøkelsen er å se
hvordan meget høye indekser på den
enkelte egenskap påvirker indeksene
for de andre egenskapene.  Selv om en
ikke skal feste overdreven lit til en
enkeltstående undersøkelse, er det mye
av tallmaterialet som harmonerer med
kjent viten om positive og negative
korrelasjoner mellom ulike egenskaper.

Det har for eksempel lenge vært kjent

at det er en sammenheng mellom høy
tilvekst og høye fødelsvekter. Også i
avlen  har som regel en medalje også
en bakside. Legg for eksempel merke til
at gruppen med høyest indeks for
melk, har over en måned lengre kal-
vingsintervall enn gruppen som er best
på fødsel. Håper at tallmaterialet kan
bidra til både erkjennelse, planlegging,
fundering og faglig nysgjerrighet.

Sammenheng mellom ulike 
egenskaper hos Limousin

25 beste limousin Kalvings-
kyr for følgende intervall
egenskaper Fødsel Tilvekst Muskel Sjelett Melk dager

Fødsel 122 96 102 97 103 364
Tilvekst 89 120 103 111 104 383
Muskel 103 104 121 97 103 376
Sjelett 92 110 94 125 107 381
Melk 102 98 103 108 121 397
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Av Ståle Sviland, Veterinærinstituttet

Etterbyrden kan delvis sitte fast til
børen, eller den kan ha løsnet slik at
karunklene (festeområder for fosterhin-
nene til børen) er synlige som svamp-
aktige mørkerøde utstående partier
børveggen.
Tilstanden er dramatisk og kua vil stry-
ke med dersom tilstanden ikke blir
behandlet.

Forekomst
I tillegg til storfe forekommer børfram-
fall hos sau, geit, hest, gris og hund.
Hos storfe er forekomsten hyppigst

blant de nevnte dyrearter med ca. 2-3
tilfeller per 1000 kalvinger. 

Årsak
Årsakssammenhengen til børframfall er
ikke helt klarlagt. En stor og slapp bør
med stor åpning i børhalsen kombinert
kraftige pressveer er vesentlige forut-
setninger for at et børframfall skal opp-
stå. Børframfall sees ofte i forbindelse
med melkefeber og årsaken til melke-
feber er for lavt kalsium-nivå i blodet.
Lavt kalsium-nivå gir redusert sammen-
trekning også i glatt muskulatur som
finnes i børen. Det fører til forsinket
lukking av børhalsen og en slapp bør. 

Dårlig sammentrekning av glatt musku-
latur på grunn av melkefeber vil også
føre til delvis lammelse av urinblæra
Dette kan bevirke til at kua begynner å
presse med bukmuskulaturen for å late
urinen. Likedan kan skader i fødsels-
veiene vil utløse trengninger hos kua. 

Disponerende faktorer 
Det er undersøkelser som viser at fore-
komsten av børframfall varierer mellom
raser. Blant annet hos Herefordkuer er
det tydelig indikasjoner på en arvbar
disposisjon for lidelsen. Stig A.
Ødegaard som har gjort en omfattende

Veterinæren:Veterinæren:

Børframfall hos storfe
Børframfall eller uterusprolaps som er den faglige betegnelsen, er en tilstand der det drektige
børhornet har vrengt seg ut gjennom skjedeåpningen like etter fødsel, slik at hele det vrengte,
drektige børhornet og ofte også livmorhalsen er synlig. Er det ikke-drektige børhornet også
vrengt ut kalles tilstanden et fullstendig børframfall. Men som oftest ligger det ikke-drektige bør-
hornet skjult inne i det drektige børhornet og åpningen inn til det ikke-drektige børhornet sees
som en spalte i børveggen opp mot livmorhalsen.

Illustrasjonsbilde:  Børframfall må behandles raskt. Men det alt gikk normalt for Nuri av Nystuen som kalvet for under ett år siden. Eier: Lars
Henden, Valsøyfjord
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studie av børframfall hos melkekuer i
Norge, beregnet arvbarhet for lidelsen
blant NRF-linjer. 

Eldre melkekyr har større sannsynlighet
for å få børframfall enn førstegangs-kal-
vere. Dette har sammenheng med at
melkefeber er en viktig medvirkende
årsak til børframfall og forekomsten av
melkefeber øker med alderen på
kuene, mens melkefeber knapt fore-
kommer hos førstegangskalvere. 

Når det gjelder kjøttfe viser utenland-
ske undersøkelser at det er førstegang-
skalvere som er mest disponert for
lidelsen. Det kan forklares med at kvi-
ger av kjøttferaser ofte har tyngre kal-
vinger enn eldre kuer og at børen etter
en lang og hard kaving bruker lenger
tid på å trekke seg sammen enn en bør
etter en rask og lett kalving. Derfor har
kuer som har behov for fødselshjelp for
å få forløst kalven, større tendens til å
få børframfall enn kyr med normal kal-
ving. Det samme gjelder kuer som ikke
har melkefeber, men som av andre
årsaker blir liggende etter kalving.

Ødegaard fant en tydelig sammenheng
mellom skjedeframfall før kalving og
børframfall, mens andre tilsvarende stu-
dier ikke har kunne påvise noen
sammenheng mellom disse to
lidelsene. 

Tibakeholdt etterbyrd synes å ha liten
betydning for børframfall. Det er obser-
vert enn viss sammenheng mellom bør-
framfall som oppstår lenge etter kalving
og tilbakeholdt etterbyrd, men det kan
like gjerne forklares med sein lukking
av børhalsen.
Fra utlandet er det rapportert sammen-
heng mellom stort inntak av visse plan-
ter, spesielt visse kløverarter, innhol-
dende østrogenlignende forbindelser og
børframfall, men slike tilfeller er ikke
rapportert i Norge.

Kuer som tidligere har hatt børframfall,
har en større tendens til å få framfall
igjen enn kuer som ikke har hatt
lidelsen tidligere. Men denne individu-
elle risikoen er ikke så stor at det alene
nødvendigvis bør medføre utrangering
av kua.
Det er ikke observert noen årstidsvaria-
sjon i opptreden av børframfall.

Hendelsesforløp
Børframfall skjer kort tid etter kalving
mens børhalsen fremdeles er åpen. Mer
enn halvparten av tilfellene oppstår før
det har gått fire timer etter kalving, og
mer enn 95 % inntreffer det første døg-
net etter kalving, men det er rapportert
om enkelttilfeller så lenge som 5 til 6
dager etter at kua kalvet. En forsinket
sammentrekning av muskulaturen i
børen spiller en viktig rolle. Børhalsen
må være så åpen at børen får plass til å
vrenge seg gjennom den for at bør-
framfall kan skje. Normalt vil børhalsen
være nesten helt lukket i løpet av to
døgn etter fødsel. 

Av ulike årsaker kan sammentrekning-
en av børen etter kalving være forsin-
ket. Børen vil da forbli stor og børveg-
gen vil være slapp og lett bevegelig.
Hvis kua samtidig av ulike årsaker har
sterke trengninger, slik at bukinnhold
og buktrykk presser en slapp bør bak-
over mot skjeden og trykket bevirker til
at børveggen begynner å bukte seg inn
i børhornets hulrom. Samtidig har børen
egenbevegelser ved at muskulaturen i
børveggen trekker seg sammen i bølge-
bevegelser hvert 3. til 4. minutt, noe
som kan bidra til at børen folder seg
inn i seg selv.
Det er også beskrevet tilfeller der fram-
fallet har oppstått umiddelbert etter at
kalven er født. I slike tilfeller har kalven
vært stor i forhold til størrelsen på kua
og det har vært utøvd kraftig drahjelp
for å få kalven ut gjennom fødsels-
veiene.  

Behandling  
Børframfall trenger rask behandling. Jo
lenger tid det går før kua kommer
under behandling desto vanskeligere
blir det å få brakt børen tilbake i rett
posisjon. Dette har sammenheng med
at børveggen blir større, mer væskefylt
og mindre formbar og smidig med
tiden som går fra tilstanden oppstod.
Når børveggen blir tykk og væskefyllt
blir den samtidig ømfintlig for håndte-
ring og trykk, slik at den skades lett
ved behandling.

Det viktigste eier/røkter bør gjøre før
veterinæren kommer, er å sikre at
nabokuer ikke skader børen til den
sjuke kua. Dersom det er rister eller
spalter bak kuene, må en sørge for at
ikke deler av børen kan komme ned

mellom ristene/spaltene. I tillegg bør
en ta et rent laken eller tilsvarende tøy-
stykke og legge rundt børen for å hin-
dre tilgrising av møkk, urin og strø. Er
børen allerede tilgriset før tildekking,
bør man skylle godt med lunkent vann
for å fjerne så mye skitt som mulig.

Behandlingen består i å få brakt børen
tilbake i naturlig posisjon og å sørge for
å sy igjen skjedeåpningen så mye at
nytt framfall forhindres, men at urin og
eventuelt børinnhold kan passere fritt
ut. Åpningen skal være så stor at to til
tre fingre kan passere. Det finnes ulike
metoder for å sy igjen skjedeåpningen.
Det er viktig at eier/røkter påser at kua
får urinert i de åtte til ti dagene skjede-
åpningen er sydd igjen. 

Dersom kua samtidig har melkefeber,
må den også behandles for det. I sjeld-
ne tilfelle kan børen være så skadet at
amputasjon er eneste løsning for å
prøve å redde kua.

Prognose   
Mellom 15 og 20 % av kyr med bør-
framfall stryker med eller slaktes på
grunn av lidelsen. Kuer som har melke-
feber samtidig har ca. dobbelt så stor
risiko for å stryke med/bli slaktet
sammenlignet med kyr uten melkefe-
ber.  

Halvparten av kuer med børframfall blir
inseminert eller bedekt på nytt.  Fra 10
til 25 % av disse kuene blir utranget på
grunn av manglende drektighet.
Ødegaard fant at 11 % av kuer med
børframfall ikke ble drektige. Det er
dobbelt så mange sammenlignet med
kuer uten framfall. Tiden fra kalving til
første inseminering økte med 11 dager
for kuer med børframfall, mens antall
insemineringer var litt lavere enn nor-
malpopulasjonen i den samme under-
søkelsen. Det betyr at fruktbarheten
blant kyr med børframfall er overras-
kende god i følge Ødegaards funn.
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Limousin-medlemmene oppfordres til å ta den fer-

ske limousin-brosjyren i bruk! Alle har en nabo eller

bekjent som kunne ha nytte og glede av å lese den.

Og spesielt de av medlemmene som selger livdyr til

krysningsbesteninger, burde sende med denne bro-

sjyren. 

Brosjyren kan bestilles hos NKA på telefon

23059200.

Gjør bruk av
limousin-brosjyra

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 kvali-

tetsutstyr 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
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Av Kjetil Lien, kraftfôrkonsulent Strand
Brænderi Norgesfôr

De fleste ser vel fram til våren
og naturens mirakler med nytt
liv og varme dager. I tillegg til
harmoni og nytt pågangsmot,
betyr denne tida ny sesong og
nye muligheter for oss som job-
ber innen landbruket. I amme-
kuproduksjonen legges grunn-
laget for produksjonen nettopp
på våren. Lykkes vi i denne
perioden har vi lagt et godt
grunnlag for produksjonen og
økonomien framover.

Riktig fôring er en av de viktigste forut-
setningene for å få et optimalt resultat i
ammekuproduksjonen. I vinterhalvåret
har ei ammeku et forholdsvis lavt fôrbe-
hov, og setter ikke strenge krav til fôrk-
valiteten da dyra kun har et vedlike-
holdsbehov. Det er derimot svært viktig
at tilførselen av vitaminer og mineraler
er god i denne perioden. 

Beste grovfôret
I tida før og etter kalving øker fôrbeho-
vet vesentlig, og vi bør i denne perioden
bruke det beste grovfôret som er til-
gjengelig. Det er med andre ord svært
sentralt med en god oversikt over hvilke
grovfôrkvaliteter som er tilgjengelig på
gården når dyra skal produsere foster og
mjølk. 

Tilveksten på kalven de første ukene har
ikke bare betydning for tilveksten der og
da, men også for tilveksten senere i
oppdrettet. God tilvekst i kalveperioden
er også positivt i forhold til den generel-
le helsetilstanden. Det vil med andre ord
si at fôring og stell rundt kalving står
svært sentralt i ammekuproduksjonen. 

Viktigheten av godt stell og optimal
fôring i tida etter kalving forsterkes
ytterligere dersom kua går med flere
ammende kalver. I slike situasjoner må
det fokuseres ekstra på fôrtilgang og

kvalitet, både når det gjelder grovfôr og
kraftfôr. 

Ferskt fôr
For at kalven skal utvikle drøvtygger-
funksjonen, i en tidlig fase, er det viktig
at kalven har tilgang til et kalvegjømme
med ferskt kraftfôr og grovfôr i. Vær
nøye med at fôret er ferskt slik at dyras
appetitt til en hver tid er på topp. Dette
bidrar til at de raskere utvikler drøvtyg-
gerfunksjonen, som gjør det mulig for
kalven og utnytte billigere fôr i form av
grovfôr og kraftfôr i forhold til mjølk.

I ammekuproduksjonen ønsker vi gene-
relt høg mjølkeytelse slik at kalvens til-
vekst de første ukene er god, noe som
vil føre til at kalven er godt utviklet, og
er klar for beitesesongen og videre
vekst. I tillegg til at fôrmidlene, som blir
brukt i forbindelse med kalving, skal
være av gårdens beste kavlitet, er det
også svært sentralt at det fokuseres på
god hygiene rundt fôrbrett og ikke minst
vannkvaliteten. 

God vanntilgang
Vi vet at god vanntilgang er ekstra viktig
for diende dyr. Det er derfor en selvføl-
gelighet at dyra, til enhver tid har god
tilgang til friskt og hygienisk vann. Er
dette på plass, i tillegg til et godt hus-

dyrmiljø med tørr og trekkfri liggeplass,
vil kalvene få en god start på livet som
sikrer at de er godt utviklet innen de
skal ut på et frodig beite sammen med
ammekua.

Oppsummert vil de viktigste punktene
for å lykkes innen ammekuproduksjoe-
nen være:
• Spar det beste grovfôret til tida rundt

kalving, da kuene skal produsere foster
og melk.

• Påse at kalvene har fått i seg godt med
råmjølk innen 8 timer etter fødsel.

• Bruke kraftfôr i tida rundt kalving, da
dette vil øke mjølkeytelse og dermed
tilveksten hos kalven.

• Være nøye med hygiene rundt fôrbrett
og vanntilførsel slik at appetitten er på
topp.

• Ha ett kalvegjømme som er lunt, lyst
og som inneholder ferskt kraftfôr og
grovfôr av ypperste kvalitet, bruk kave-
gjømme også på beite.

• Ha en ellers trekkfri og tørr oppstalling
som sikrer god dyrevelferd. 

Lykke til!

Våren er viktigste tida 
i ammekuproduksjonen

Kjetil Lien er 
kraftfôrkonsulent

hos Strand Brænderi
Norgesfôr

God vanntilgang er ekstra viktig for diende dyr.
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LimousinNytt går nå ut med et med-
lemstilbud: Livdyrformidling i form av
rubrikkannonser i neste nummer. De
som har limousindyr å selge, kan sende
inn et bilde av dyret pr post eller pr
mail. I tillegg sendes inn relevante opp-
lysninger om selgeren og om dyret.

Redaktør Mathias Romsås har velvilligst
stilt opp for å bringe et eksempel på
hvordan en slik rubrikkannonse vil se
ut. Den vil koste kr. 200,- pr innrykk.
Frist for neste nummer: 1. juni 2005.

Program for årsmøtene
i Limousin Unik og
Norsk Limousinforening
Sted: Rica Hotell Hamar
Tid: 1. april - 2. april 2005

Program 1. april:
Kl. 12.00 Lun og NLF inviterer til lunsj
Kl. 13.00 Årsmøte Norsk 

Limousinforening
Kl. 15.30-18.00 Årsmøte Limousin Unik
Kl. 20.00 Årsmøtemiddag 

Program 2. april:
Kl. 07.00 Frokost
Kl. 10.00 Presentasjon av nytt forum
mellom Lun og Fagsenteret.
Resultat av nedskjæringsforsøk, alder,
rase og krysninger.                                
Kl. 12.00 Lunsj.
Kl. 13.00 Avreise til Staur. 
Leder i avelsutvalget Gustav Steinvik
går gjennom uttak av seminokser.
Hva ligger til grunn for uttakene? Ved

avlssjef Vegard Urset NKA.
NB. Alle som skal være med på årsmø-
temiddagen, overnatte til 2. april og
lunsj 2. april må selv ringe hotellet å
bestille. Vennligst oppgi bokkingnum-
mer CA746 ved bestilling.
Siste frist for bestilling er 21. mars.
Avtalt pris med enkelt rom, middag og
lunsj er kr. 1075,-.

Livdyrformidling 
i LimousinNytt

Selger:
Mathias Romsås
Høiby Limousin, Åstadguta 51, 2390 Moelv
Tlf. 62368184/90134045
E-post: matrom@online.no

Data på dyret:
113 Viktor av Høiby. 
100 % limousin. F-dato: 16.02.04. 
Hornstatus: Hornet Genstatus: F. Korr.
Fødselsvekt: 48 kg. Samlet avlsverdi: 107

Avstamning:
Far: Stbnr. 52876 Ramses av Velo
Farfar: Highlander
Mor: Solveig av Rogne
Morfar: Stbnr. 51059 Nemesis av Greni
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Årets seminokser

Årets importokser

For mer informasjon se
Oksekatalogen for kjøttfe 2005 eller
www.kjottfe.no/limousin

Det er foretatt fire importer i rasela-
gregi denne sesongen. Det er dess-
verre allerede tomt for den ene
oksen. Av øvrige okser finnes det et
begrenset lager.

Ny eliteokse; 9236 Reodor av Rendum
Reodor av Rendum er en ny eliteokse med svært gode resultaer for slakteegen-
skaper i bruksdyrkrysning. Dette er en god produksjonsokse som gir avkom med
forventet lav vekt ved fødsel, men med høy vekt ved 200 og 365 dagers alder.
(Avstamning: Epson x Echo)

Eliteokse; 
9232 Pan av Gamkinn
Oksen har svært gode resultater fra
avkomsgranskning i bruksdyrkrysning.
Osken gir lette kalvinger og kan anbe-
fales brukt til kviger. Oksen har mor-
egenskpaer over middels.
(Avstamning: G. Leik x Volcan)

72003 Malibu
• Reimport etter at den styrket sin posi-
sjon for maternale egenskaper. Er jevnt
god for alle egenskaper.
• Døtre føder lett og melker godt.
• Avler avkom med god muskelutvik-
ling og størrelse.
• Avstamning: Jabot x Farceur
Dosepris: kr.: 250,-

72019 Obiwan
• Ny avkomsgransket okse som avler
avkom med god muskelsetting og
døtre som er bra på fruktbarhet.
• Oksen scorer bra på krysseksteriør
men er svak på bein.
• Kan brukes på godt utviklede kviger.
• Tilvekst og skjelettutvikling ligger på
rasemeddelet.
• Avstamning: Landry x Printemps

72015 Ulysses av Steinvik
(Olav x Ferry)
• Okse med bra kjøttsetting, gode bein
og bevegelser.
• Forventes å gi døtre med gode mor-
egenskaper

72016 Ulrik av Greni
(Obo x Dalhia)
• En jevnt bra okse med god kjøttset-
ting og fine proposjoner.
• Forventes å gi døtre med gode mor-
egenskaper

72018 Junior
• Denne sønnen av legendariske Travis
gir mellomstore avkom med bra kjøtt-
setting.
• Oksen bør ikke brukes på kviger.
• Oksen avler gode moregenskaper,
særlig mjølkeproduksjonsevne.
• Avstamning: Travis x Domino
Dosepris: kr. 375,-

72017 Uncas av
Bliksrudhagen
(Ronaldo x Ferry)
• En meget velproposjonert okse med
trivelig lynne.
• God kjøttsatt og med gode bein og
bevegelser.

Dosepris ungokser: kr. 120,-

Årets ungokser
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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.


