
Ferdafolk kan støte på mer enn moskus på Dovrefjell. Også limousin!
En av kyrene til det nylig innmeldte LUN-medlem, Simen Wigenstad,
har god utsikt ut over både dalen og flokken fra sin høytragende
utsiktspost i den rugende fjellheimen. 
Men det er ikke bare i disse fjelltraktene at en merker den økende

interessen for Den Gyldne Rase. Både langt nord og sør for dette
trauste monumentet over Norges minneverdige frihet, merkes økt
interesse for, og oppslutning om, både Norsk Limousin og Limousin
Unik. Begge organisasjoner kan melde om økning i medlemstallet.
Livdyrsalget går strykende. Semintallene øker. Slaktemengden øker
gjennom LUN. Salget gjør det samme. Statistikkene fra
Storfekjøttkontrollen er flatterende for limousin.

Limousin inntar Dovrefjell

Lønnsom;
Kalv Unik
Førti til femti kroner pr kilo kjøtt kan
bli det sannsynlige dekningsbidraget
for de som velger å levere sine 11
måneders kalver gjennom varestrøm-
men som LUN har gjennom Fatland.
Det viser ferske beregninger som er
gjennomført. Side 11

Gjenvalg i NL
Årsmøtet i Norsk Limousin forløp
udramatisk – i alle fall når det gjelder
valgene. Møtet sto i gjenvalgenes
tegn. Praktisk talt bare naturlig
avgang ga utskiftninger. Side 2 og 23

Aktuelt tema
Nå som beitesesongen er startet for fullt, er det en del av
dyreomsorgen å sette fokus på beiteparasitter – selv om
det kan tyde på at ammekuproduksjonen ikke er så utsatt
som annen produksjon.                                   Side  18

LimousinNyttLimousinNytt
Norsk Limousin nr. 2-2005
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Norsk Limousin avholdt sitt årsmøte 1.
april. Årsmøtet er den store eksamen for
det arbeidet som styret har utført i
arbeidsåret.

Styret gikk til årsmøte med flere større
saker som avlsplan og navneendring.
Styret fikk årsmøtet tilslutning for all
saker samt positiv tilbakemelding for
styrets arbeide. Det motiverer alle til
videre å arbeide for at vi skal nå våre
felles mål for rasens utbredelse i Norge.
Får vi dette til, så vil våre medlemmer
oppleve økt etterspørsel etter livdyr.

Den vedtatte arbeidsplan vil være styrets
rettesnor for arbeidet og fokusområ-
dene. Styret mener at arbeidsplanen vil
være et viktig middel for måloppnåelse.
Norsk Limousin har 27 % vekst i antall
medlemmer. Semin indeksen for limou-
sin er på 105 %, der nest beste ligger på
100. Antall kuer i storfekjøttkontrollen
har økt fra 682 i 2003 til 825 i 2004.
Tallene bekrefter at vi er på riktig vei.

Starten på testomgangen 04/05 ble
skuffende sett i forhold til de forvent-
ninger som ble stilt. Antall påmeldte til
test har aldri vært flere, samt god faglig
bistand fra Kristian Heggelund vedrø-
rende utplukk ga forhåpninger til tidenes
beste resultat.
Leder i avlsutvalget tok kontakt med
NKA for straks tiltak og vi endte på et
sluttresultat som ble meget bra.

Årets auksjon på Staur bekreftet det: høy
gjennomsnitt pris for oksene samt stor-
feprodusenter som måtte reise hjem
uten å ha fått tilslaget på en av limousi-
noksene.

Stofekjøttkontrollens  årsberetning for
2004 viser at vi har forbedringspotesiale
når vektregistreringer  ved 200- dagers-
vekt og 365- dagersvekt.
Vektregistreringer er
meget viktig for avlsarbeidet og indeks-
beregninger for våre dyr. 

Syrets mål for kommende arbeidsår er å
kunne registrere gjennom tall en videre
utbredelse av Limousin i Norge.

Ønsker Dere alle en riktig god sommer.
Vennlig hilsen
Helge

Norsk Limousinforening (NLF)
c/o Norsk Kjøttfeavslag
PB 349 Økern, 0513 Oslo
Tel. 23 05 92 00. Faks: 23 05 92 09

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

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

Marit Føreland, sekretær
Ansvarlig for regionkontaktene
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

Carl Richard Schjøll, styremedlem
PB 91, 2851 Lena
Tel. 611160524/61184677

Håvard Nørstegård, 1. vara
Ansvarlig for NLs hjemmesider
2666 Lora, Tel. 90839684
E-post: haavanoe@frisurf.no

Anders Myhre Velo, 2. vara
Medlem av Avlsutvalget
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

Leder:Leder:

Styreleder, Helge Bjugstad

Årsmøtet ble en
god eksamen
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Av Ola-Jørn Tilrem

Det er en helt spesiell stemning på
gårdplassen på Krokå når et billass med
stambokførte, renraset kveg er i vente.
Desto mer spesiell når det til overmål
dreier seg om limousin.  Det er nær-
mest en høytidsstund nå livdyrtranspor-
ten svinger opp på tunet etter å ha blitt
guidet på mobiltelefonen de siste kilo-
metrene fram til gården.
Forventningsfulle blikk fra nærmest
euforiske familiemedlemmer. Man lar
seg gjerne rive med.

Vi er hos Aud og Martin Sandnes på
Krokå , Brønnøy i Nordland. De har dre-
vet med gris og ammekukrysninger
siden de kjøpte gården i 1996. Aud og
Martin har krysset med flere raser, og
som i mange andre krysningsbesetning-
er, ga erfaringer med limousin mer-
smak. - Vi vært rundt og besøkt en del
renraset besteninger samt at vi deltok
på en tur i forbindelse med landsutstil-
lingen i Frankrike siste høst. Her ble vi
kjent med trivelige dyr og  trivelige
mennesker. Vi er overbeviste om limou-
sins kvaliteter, og har som målsetting å
gjøre om vår besetning til renraset
limousin så for som mulig, sier Aud og
Martin mens dyretransporten rygger i
retning fjøsdøra.

- Vi har for tiden to renraset limousi-
nokser i arbeid. Tre år gamle Bove av
Eide der Epson er morfar og Dauphin er

farfar.  Den andre er Perrier av Eide
med Highlander som morfar og Eleaszar
som farfar. Det er ikke mye livdyr av
limousin som frambys, men med det
kjennskapet vi har til limousinmiljøet,
så har det lykkes oss å få kjøpt inn et
lass med bedekte og ubedekte kviger,
sier de to. – Vi dro rundt og besøkte de
avlerne som vi kjøpte dyr hos. Vi ble
godt mottatt, og synes at vi har fått tak
i fine dyr som skal være grunnlaget for
vår framtidige besetning.

Baklemmet på dyrebilen går ned, og
eksemplarer av den gyldenbrune elite
trekker frisk Sør-Helgelandsluft etter en

lang reise mens de kikker nysgjerrige
ut på nye omgivelser. Litt nøling til å
begynne med. Så løsner det.
Besluttsomt toger dyrene ut av bilen;
grasiøse, estetiske og pene – tross den
lange reisen. Kviger fra Steinvik, Velo
og Gamkinn.

I løpet av kort tid er vaktsomheten
borte; dyrene roer seg og blir en del av
flokken på gården. Et dyremateriale
med bred og interessant avstamning fra
kjente avlere er på plass på Krokå.
Vi gratulerer.

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

Vi legger om til 

limousin Beslutningen er tatt. Det skal satses på
renavl av kveg. Linjene for framtiden er lagt.
Gårdshistorie skrives!

Aud og Martin Sandnes foran de nyankomne limousinkvigene.
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Carl Richard Schjøll på Lena i Østre Toten
eier en ammekubesetning med 16
ammekyr av rasen Limousin. Oksene fôres
frem til slakt og kvigene til rekruttering. I
tillegg selger han noe livdyr. Han startet
med ammeku i 1996 og har siden da
bygd opp en besetning med hovedsakelig
renrasede avlsdyr. Produksjonsresultatene
i besetningen ligger langt over snittet for
lignende besetninger med samme type
dyremateriale.

Dagrosprisen er en utmerkelse som gis
til en eller flere personer som gjennom
sitt daglige virke ivaretar husdyras naturli-
ge atferd og behov på en spesielt god
måte. Målet med prisen er at den skal
fremme engasjementet for god dyrevel-
ferd i storfeholdet. Prisen deles ut på opp-
drag fra TINE, Geno, Gilde Norsk Kjøtt og
Den norske veterinærforening. Det kåres
en Dagrosprisvinner i hvert fylke som går
videre til landsfinalen hvor det vanker en
premie på 50.000 kroner.

I følge juryen var Schjøll den kandidaten
som skilte seg ut pga av et fjøs og dyre-
stell som er optimalt i forhold til dyras
adferd og behov.  Samtidig er det et
enkelt og funksjonelt fjøs som er lettstelt
for produsenten og de som skal avløse.
Godt dyrestell med mye håndtering av
dyrene gjenspeilet seg i særdeles rolige
dyr og tillitsfulle kalver. 
I tillegg har besetningen som består av 16
ammekyr av rasen Limousin en høy avls-
messig kvalitet, noe som ikke minst skyl-
des stor faglig interesse hos eieren. Dette
har blant annet ført til at det har blitt

levert okser til semin fra denne besetning-
en. Smitteforebyggende tiltak var vektlagt
i besetningen for besøkende, og ved leve-
ring av dyr fra garden til livdyr eller slakt.
Fra 1998 har all rekruttering av dyr til
besetningen vært ved bruk av semin og
embryo. Prisen fra den lokale
Dagrosprisjuryen i Oppland ble overrakt
torsdag 28.april hjemme hos Carl Richard
Schjøll. Seniorispektør Tor Finstad fra
Mattilsynet overrakte prisen.
Dagrosprisjuryen i Oppland har i år bestått
av Ken Lunn, Tine, Line Laumann, Den
Norske Veterninær-
forening og Elisabeth Kluften, Gilde Hed-
Opp.

Dyrene 
Dyrene var i riktig hold, og det fantes
overhodet ikke møkk på dyrene. Det var
brukt godt med strø i bingene, slik at dyra

hadde tørre og reine liggeplasser. 
Produsenten har et helt unikt tillitsforhold
til dyrene. Han har brukt tid på å prege
dyrene og kjenner hvert enkelt dyrs sær-
trekk godt. Dyrene var spesielt rolige og
tillitsfulle. Kalvene oppsøker deg for å få
klapp og stell. 

Schjøll bruker mye semin på mordyrene
noe som gjør at det er høy avlsmessig
kvalitet på dyra. Den store andelen semin
som er brukt på dyrene gjenspeiler også
at produsenten bruker mye tid på hvert
enkelt individ. Det er en krevende jobb å
oppdage brunst og bruke semin på kjøtt-
fe. Det ble blant annet plukket ut to okser
til test fra Scjøll til Staur teststasjon for
kjøttfe i 2005. En av oksene ble plukket ut
til semin. Det er unikt å ha en besetning
med så høy avlsmessig kvalitet etter å ha
drevet kun i 9 år med denne produksjo-
nen.

Dagrospris til limousinavler
på Østre Toten
Carl Richard Schjøll stakk av
med seieren Dagrosprisen for
2005 i Oppland og skal gå
videre til landsfinalen fra fyl-
ket. I området var det foreslått
9 kandidater. Av kandidatene
var det 6 mjølkeprodusenter, 1
ammekuprodusent og to røk-
tere. Det var i år svært høyt
nivå blant de foreslåtte kandi-
datene, noe som gjorde jury-
ens jobb vanskelig. Schjøll er
medlem i Norsk Limousin og
eier og leverandør bl.a. til
Limousin Unik Norge.

Juryen: Schjøll har brukt tid på å prege
dyrene og kjenner hvert enkelt dyrs sær-
trekk godt. Dyrene var spesielt rolige og til-
litsfulle.

Overrekkelsen: Seniorispektør 
Tor Finstad  (th) fra Mattilsynet overrakte

prisen til limousinavleren fra Lena, 
Carl Richard Schjøll.
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annens Maskin
AS

3421 Lierskogen

Tlf. 32 85 88 10

www.lmb.no

Sikker drift og rent fôr

Claas Rollant 254/255 Heavy Duty
• Knallharde baller
• Selve symbolet på den beste totaløkonomien

Claas Disco 2650 C
• Riktig vektavlastning
• Stengelbehandler med justerbar motbru

Claas Volto – fra 5,2 til 7,5 m
• Claas-patentert permalink i alle ledd
• Jevn spredning av alle grassorter og mengder

Claas Uniwrap 255 Heavy Duty
• Maksimal kapasitet
• Det perfekte system for kombipresser

Claas Disco 3000 TC / AS
• Sikret mot påkjøringer
• Med eller uten sideavlegging

Claas Liner – fra 3,5 til 7,5 m
• Oljesmurt kurvbane for lengre levetid
• Bred boggi som standard på alle maskiner

NORD-NORGE: Dagenborg Maskin AS, Tromsø Tlf 77 60 73 30 • Trama Harstad AS, Breivika Tlf 77 05 97 60 • AS

Landmaskin, Sandnessjøen Tlf 75 06 37 00 TRØNDELAG: Birkeland Rørvik AS, Rørvik Tlf 74 36 06 50 • Høylandet Auto

AS, Høylandet Tlf 74 32 20 00 • Proffsenteret Stjørdal Traktor AS, Stjørdal Tlf 74 82 73 22 • Fosen Landbruk & Ind.ser-

vice AS, Husbysjøen Tlf 73 85 60 10 • Rindal Bil & Landbrukssenter BA, Rindal Tlf 71 66 48 00 VESTLANDET: Rindal Bil

& Landbrukssenter BA, Rindal Tlf 71 66 48 00 • Traktor & Anlegg AS, Hjelset Tlf 71 21 19 99 • Nils Arne Øye AS, Vartdal

Tlf 70 04 21 72 • Maskinsenteret AS, Førde Tlf 57 83 70 90 • Maskinsenteret AS, Sogndal Tlf 57 67 16 22 • Voss Landbruk

AS, Voss Tlf  56 51 60 08 • Haugsdal Maskin AS, Hosteland Tlf 56 36 71 50 • Aase Landbruk AS, Sandnes Tlf 51 67 49

88, avd. Førresfjorden Tlf 52 77 50 88  SØRLANDET: M. Gitmark & Co AS, Lillesand Tlf 37 26 89 00 ØSTLANDET: Bergan

Maskinsalg AS, Sem Tlf 33 37 66 70 • Bergan Maskinsalg AS, Bø Tlf 35 97 07 70 • Østfold Traktor AS, Rakkestad Tlf 69

22 60 70 • Fron Traktor Service AS, Vinstra Tlf 61 29 24 60 • CF Maskin Flisa AS, Flisa Tlf 62 95 55 10 • CF Maskin Stange

AS, Korsbakken Tlf 62 57 46 40 • Akershus Traktor AS, Jessheim Tlf 63 94 85 80, avd. Mjøndalen Tlf 32 27 05 80 / 926

26 084 / 918 82 430, avd. Hønefoss Tlf 32 13 18 00 / 970 89 007, avd. Hallingdal Tlf 32 08 31 00 / 926 26 084, avd. Sigdal

Tlf 32 71 18 71 / 926 26 084, avd. Jæren Tlf 51 78 66 80 / 952 92 125 • Aasen Bil & Landbruk AS, Rødberg Tlf 32 74 13 10 

SAMME SLÅTTEBJELKE FRA 60 TIL 600 HK

CLAAS RIVER GIR DET RENESTE FÔRET

NORGES MEST SOLGTE RUNDBALLEPRESSER

KONTAKT OSS FOR EN FAGLIG GJENNOMGANG:
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Av Jan Otto Veiseth

Går du i fjellene på Dovre, kan sjansen
for å støte på en limousin-okse være
like stor som å treffe på en moskus-
okse. For den franske storferasen
limousin er i rask vekst i fjelltraktene
rundt Dovre. En av drivkreftene bak
utbredelsen er at flere bønder i områ-
det har mulighet for å ta i bruk saftige
fjellbeiter slik de har tradisjon for i
dette området for melkeproduksjon. I
og med at melkeproduksjonen er på
retur, øker interessen for å starte med
ammekuproduksjon. Og en av de
rasene som stadig flere i bygdene
rundt Dovre interesserer seg for, er
limousin.

- Det er bare en ting som vokser her
oppe – gras. I tillegg til det som vokser
på dyrket mark har vi utmarks- og
fjellbeiter. Derfor har vi et naturgitt og
godt grunnlag for kjøttfeproduksjon
her oppe mot fjellheimen, sier limou-
sin-avler Simen Wigenstad på Dovre til
bladet LimousinNytt. Han tok over fars-
gården  i 1982, ble aktiv driver i 1994,
og startet da med å kjøpe inn kjøttfe
av ulik type. Gården hadde vært bort-
forpaktet i flere år, så det var betydeli-
ge grunnlagsinvesteringer som måtte
til i starten.

I 1996 kjøpte Simen innen en renra-
set limousin-okse sammen med
Håvard Nørstegård på Lesja. Håvard
har på det nærmeste vært en mentor
for Simen i hans arbeid med å komme
i gang. Simen er bygdas tannlege, og

var ikke så vant med dyreavl og –stell
som Håvard – melke- og kjøttfebonde.
Det var da arbeidet startet med å avle
seg fram til renraset limousin.

Langsiktig investering
- På en måte var det et nytt steg på
investeringsstigen opp før en kan
begynne å høste litt frukter ut av går-
den i form av salg av livdyr og slakt. I
flere år viste regskapet bare røde tall i
og med at de få inntektene gikk til å
investere i nytt avlsmateriale. I og
med at det er stor etterspørsel etter
livdyr, er gode avlsdyr forholdsvis kost-
bare å anskaffe seg. Å bygge opp en
mest mulig renraset limousinbesetning
er en svært langsiktig investering.

- Gode avlsdyr er en forutsetning
både for å få gode slakteoppgjør og
for å oppnå merinntekter ved livdys-
salg. Det virket som en ekstra stimu-
lans å få godkjent en av mine okser til
testing på Staur Gård, og at den ble
godkjent for avl, slår Simen fast, og
legger til at regnskapet de siste årene
har vist mer hyggelige tall. 

- Hvorfor limousin?
- Se så fine de er da! kommer det i kor
fra Håvard og Simen. Men bak denne
stoltheten ligger det i høyeste andre
vektige grunner: - Stelles de godt, er
de lette å ha med å gjøre. Rasen er
utmerkede grovfôrutnyttere. De vokser
raskt – fra 1.200 til 1.800 gram pr dag
i den beste vekstperioden fra fraven-

ning og til de er vel året gamle. Det
fordrer fri tilgang på kraftfôr i tillegg til
godt grovfôr.

Lettstelte dyr
Dessuten er rasen kjent for lette kal-
vinger og lav dødelighet under og like
etter fødsel. Limousin er et typisk
flokkdyr. Noe som Simen drar nytte av
når ha slepper ungdyr og kyr på fjellet.
– Det er fast gjeter som har tilsyn med
både mine og andres dyr. Men jeg er
ofte oppe på fjellet for å holde kontak-
ten med flokken. Det er viktig slik at
jeg ikke løper risikoen med å bli opp-
fattet som en inntrenger i flokken,
hevder Wigenstad.

- Hver gang jeg kommer opp går alle
mine dyr i samlet flokk. At de opptrer i
flokk gjør dem bedre rustet i tilfelle
besøk av rovdyr. Jeg har hørt om tilfel-
ler at kyrne har dannet en ring rundt
kalvene når de har været en fare. Og
når høsten kommer, står de plutselig
en dag utfor gardsleet her og vil heim.
Da er de like kjøttfulle som de dyrene
jeg har hatt heime på gården hele
sommeren. Det må være noe eget
med fjellbeitet, sier Simen ettertenk-
som mens han fra tunet myser opp
mot fjellbeitene hvor han snart skal
sleppe dyra. - Bare det grønnes….

Limousin inntar
Dovrefjell
Går du i fjellene på Dovre, kan sjansen for å støte på en limousin-okse være like stor som å treffe
på en moskus-okse. For den franske storferasen limousin er i rask vekst i fjelltraktene rundt
Dovre. En av drivkreftene bak utbredelsen er at flere bønder i området har mulighet for å ta i
bruk saftige fjellbeiter slik de har tradisjon for i dette området for melkeproduksjon. I og med at
melkeproduksjonen er på retur, øker interessen for å starte med ammekuproduksjon. Og en av de
rasene som stadig flere i bygdene rundt Dovre interesserer seg for, er limousin.



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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Håvard Nørstegård (th) har fungert som en mentor for Simen Wigenstad under oppstarten med avl på limousin.
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Både Simen Wigenstad og Håvard
Nørstegård er aktive medlemmer og
bidragsytere i Lesja og Dovre
Kjøttfeforum. – Det gir oss mye faglig –
og ikke minst moralsk støtte. I et så inn-
barka melkeprodusentmiljø som vi har
her i traktene, er det ikke blitt ansett
som noe fullverdig å drive med kjøttfe.
Men den vinden merker vi er i ferd med
å snu i og med at det er nedgang i mel-
keproduksjonen og at enkelte vurderer å
selge melkekvotene. Da er limousin et
alternativ.

Men likevel er økonomien viktigst. Dovre
og Lesja ligger i et distrikt der en får et
av de høyeste satsene for distriktstil-
skudd som et landbruskspolitisk virke-
middel for å stimulere til jordbruk i våre
fjellstrøk. – Det som har stor betydning
for oss, er de merprisene vi oppnår
gjennom vårt medlemskap i Limousin
Unik Norge (LUN).

- For det første oppnår limousin svært
høye slakteklasser i EUROP-systemet
som gir gode og topp avregningspriser
fra slakteriene. Så får vi blant de beste
distriktstilskuddene. I tillegg kommer
merprisen fra LUN. Den er for tiden kr.
7,50/kg for okse og kr. 15,-/kg for kalv.
Dessuten kan vi få attraktive merpriser
for kyr og krysningsdyr. Så det er klart at
vi har et argument for limousin når vi
snakker med kjøttfeinteresserte bønder i
vårt område, konstaterer limousin-avler-
ne Simen Wigenstad og Håvard
Nørstegård.

For vel ett år siden deltok Simen på en
faddersamling som LUN arrangerte på
Oppdal. Foruten faglige innslag så fikk
han der innblikk i leveransevilkårene
gjennom LUN. Det fant han så attraktivt
at nå skal han levere de første slaktedy-
rene til det samarbeidsprosjektet som
LUN har med Fatland Oslo. 

Håvard er en nestor som medlem og
leverandør til LUN, og har fått nyttige
merverdier fra LUN på de slaktene som

han har levert. Det som gnager Håvard
en del, er bestemmelsene i tilskuddsord-
ningene som innebærer at han ikke får
tilskudd pr ammekuenhet i og med at
han har melkeproduksjon. Hadde han
drevet med sau eller gris, ville han fått
det tilskuddet. Og det er ikke helt rett-
ferdig i og med at det er forbundet med
store kostnader å bygge opp en amme-
kubesetning selv om en har melkekyr fra
før.

Merpriser og godt
miljø betyr alt

Fakta:  

Vesleengen Gård, Dovre
Eier: Simen Wigenstad
Areale: 100 da dyrket,
leier 40 da
Drift: Kjøttfe limousin: 12 ammekyr

Norderhus Nordre, Lesja
Driver: Håvard Nørstegård 
Areale: 450 da dyrket, 50 da
utmarksbeite
Drift: melkeproduksjon 26 melke-
kyr, kjøttfe limousin: 15 ammekyr,
mandelpoteter

Simen Wigenstad med de tre første limousinoksene som skal leveres til Fatland Oslo til de
merpriser som Limousin Unik Norge gir.
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Lesja-bonden Håvard Nørstegård er den
eneste av alle limousinbesteningene her
til lands som er godkjent av Norsk
Kjøttfeavlslag som ”Aktiv avlsbesetning”.
Det er seks krav til besetningen som må
oppfylles med hensyn til stambokføring,
veiing av kalvene, testkandidat for rase-
laget, oppføring i storfekjøttkontrollen og
spesielle karv til import av eventuelt
levende dyr og avlsmateriale.

Konkurranse stimulerer
I tillegg til at Håvard synes å legge sin
flid i stell og fôring av dyra, er han også
litt av en konkurransemann. – En av
årsakene til at jeg trives med å avle på
limousin, er å se de høye klassene jeg
får på slaktene. Der ligger vi klart over i
snitt sammenlignet med de andre kjøtt-
ferasene. Det  er motiverende – og virker
inn på avregningene vi får, sier Håvard
ivrig. Kviga, Unique av Nørstegård, ble
tildelt ”Best in show” under kjøttfeutstil-
lingen på Stiklestad i forfjor.

Håvard har pr i dag tjue reinraset limous-
indyr på gården. Han har femten amme-
kuer. De dyrene som kan det, går ute
hele året. Han har bygd et åpent fjøs
med halmtalle hvor dyrene kan gå inn å
varme seg på de kaldeste vinterdagene.
Og de kan det være en del av i Lesja på
vinteren. Og det går bra uten vekttap og
mistrivsel. Håvard minner i den
sammenheng om at rasen stammer fra
Limoge i Frankrike – et sted som ligger 2
– 3.000 m over havet. Det betyr robust-
het – og lettbenthet for å kunne mestre
å gå i fjellet.

Eneste godkjente aktive
limousin avlsbesetning

Limousin er tillitsfulle dyr
dersom du steller de godt,
bedyrer Håvard
Nørstegård.

LUNs faddere:
Østlandet: 
Bjørn Bjugstad, 2372 Brøttum
Tlf 62360588/95981647
Midt-Norge: 
Gustav Steinvik, 7510 Skatval
Tlf  74803258/92688499
Marit Føreland, Rute 4, 
7340 Oppdal 
Tlf 72423652/92430557

Nord-Norge:
Ola Jørn Tilrem, 
8900 Brønnøysund 
Tlf 75026785/90822064
Sør-Vestlandet: 
Jon Svalestad, Sørlandsv. 674,
3476 Helleland 
Tlf 51497141/99295564  
Roy Engelsvoll, 4365 Nærbø 
Tlf 51433946/95915939



Løkkeåsveien 24 • 3138 Skallestad • Tlf.: 33 38 84 50 • Faks: 33 38 84 05 • Mobil: 92 82 16 38 • 90 55 15 15
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For nærmeste forhandler kontakt oss!

Vi har effektive

midler mot 

fluer!

EU’s mest

solgte

mineral!

Mineralbøtte til storfe / småfe
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Av Ola-Jørn Tilrem

Den nærmere fire år gamle limousinok-
sen Brest av Eide satte slakterekord i
Gilde Nord-Norges Salgslag da den ble
slaktet den 2. mars 2005. Slaktedata ble
732 kg i slaktevekt, 2+ i fett og ren E-
klasse. Oksen ble levert av Steve
Saltermark som driver med kjøttfekrys-
ninger i Brønnøy Kommune.

Morlinja består for det meste av
Angus/Hereford krysningskyr. – Etter at
vi begynte å bruke limousin som farrase,
har vi fått markert forbedring av resulta-
tene både på tilvekst, klass, fett og pris,
sier Saltermark. – Noe av produksjonen,
gjerne kviger som vi slakter ved avven-
ning direkte fra beite, har da en slakte-
vekt  på 140 – 150 kg. Vi tar dem i retur
og omsetter dem privat til en merpris til
meget fornøyde kunder.

Oksene beholder vi til de er om lag 13
måneder gamle. Da slakter de seg til i

overkant av 300 kg med en snittklasse
på U-. Innlaget av britisk rase gjør at vi
er nødt til å slakte ved så pass lave vek-

ter for å unngå fett-trekk, sier Steve
Saltermark, som har gått til innkjøp av
to renrasede limousinkyr.

Steve Saltermark ved rekordoksen i noe yngre versjon enn på slaktetidspunktet.

På topp i Nord
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Av Martin Scharning

Det er viktig å vite hvor man tjener
pengene. LUNs gjøren og laden går på
størst mulig verdiskapning til produsen-
tene, LUNs som sådan kjører non-profit.
Vårt flaggskip i så måte er leveranser til
varestrømmen Limousin Kalv Unik.
Beregninger som LUN har fått utført,
viser at dekningsbidraget for Kalv Unik
kan utgjøre opp mot henholdsvis kr.
42,00 til kr. 50,00 pr kilo slakt avhengig
av fôrregime.

Kalv Unik igjen
For orden skyld er dette de nakne fakta
bak produktet:
• Kalv Unik max 11 mnd, både kviger og

okser, 
• Max slaktevekt 250 kg, EUROP-klasse

R, og fettgr 2, eller bedre
• Samlet merpris (over veil. avregnings-

pris): kr 18.50 pr kg
• Distriktstillegg kommer oppå her igjen

etter standard sone-inndeling
Skrottene klasser seg ofte i grenselan-

det U til E på EUROP-skalaen, og med
dagens prisløype blir den totale utbeta-
lingspris til produsent inkl. distriktstil-
legg:
• kr 57-60 pr kg i sone 1
• kr 64-68 pr kg i sone 4 og 5
Den gjennomsnittelige fremfôringstid
ligger nå på 10 _  mnd (250 kg slv). Før
alt er greit og slaktet slippes ut i kana-
lene våre er det streng sensorisk kon-
troll på skjærebordet. Et fåtall går ikke i
gjennom nåløyet, og flyttes ned i vare-
strømmen(e) under til lavere pris.
Kjøttskjærerne er suverene i denne
avgjørelsen. 

Hyggelig bunnlinje
Driftsformen går selvsagt ut på å produ-
sere kjøtt mest mulig effektivt i et
intensivt opplegg. Det stiller krav til
avlerne og dyrematerialet. Det meste
går på nøyaktighet og kontroll i avl og
oppdrett, men det er også en fremtre-
dende kostnadsside til fôrkvalitet og
kraftfôrrasjon. 

Det mest håndgripelige blir å sette opp
dekningsbidragsberegning pr år for en
ammekuenhet. Dvs for kua og kalven
frem til slakt ved 10 _ mnd.
Dekningsbidraget omfatter da produk-
sjonsinntekter + tilskudd (jordbruksopp-
gjøret) – variable kostnader.
Distriktstilskuddene holdt utenom. Altså
det som blir igjen til å dekke faste kost-
nader til hus og maskiner, samt fortje-
neste/ vederlag for egen arbeidsinn-
sats. Vi har holdepunkter for å legge inn
disse forutsetninger i beregningene. 
• Slaktevekt 250 kg på oksekalv, og 230

kg på kvige
• Alder ved slakting 10,5 mnd
• 20% av generasjonspopulasjonen til

livdyrsalg, snittpris ved 12 mnd kr
18.000

• Omløpstid/ kalvingsintervall pr amme-
ku 12 mnd (11mnd)

Tabell*:

Vi har beregnet etter følgende alt.
besetningsstørrelser: 
• 25 årskyr m/ 1 limousin okse
• 60 årskyr m/ 2 limousin okser
• 90 årskyr m/ 3 limousin okser
Tilskudd er beregnet etter jordbruksav-
talen 2005/06. Kostnader til innsatsfak-
torer er satt slik:
• 1 født kalv pr årskull med 3% tap av

kalv
• Årlig rekruttering på 14% av kyrne
• Fôrrasjonen er surfor, NH3-halm, beite

og litt kraftfor for ammekua m/kalv
ved foten

• I fremfôring i Kalv Unik er det surfôr
fritt, og kraftfôr 1,5% av levendevekt

• Kostnader ved inseminering av 15-20%
av kyrne

• Fôrbehov til avlsokse(r)
• Og oppfôring av livdyr til salg er med i

totalregnskapet 

Lun gir sine eiere 
hyggelig tall på bunnlinja!

Nytt fra LUNNytt fra LUN

Å levere en kalv rundt 11 måneder kan gi et dekningsbidrag på godt over 13.000 kroner pr
kg slakt.

Dekningsbidrag pr. ammeku-enhet for Limousin Kalv Unik (okse og kvige)
25 årskyr 60 årskyr 90 årskyr

Fòrkostnader Lave Middels Lave Middels Lave Middels
Produksjonsinnt 13432 13432 13432 13432 13432 13432
Kostnader 4153 5986 4153 5986 4153 5986
Div. kostnader 1200 1200 1100 1100 1000 1000
Tilskudd 4462 4462 3006 3006 2303 2303
Dekningsbidrag 12540 10707 11184 9351 10581 8748

* Henvisning: Fôrkravsberegningene er utført av Fagsjef Øystein Havrevoll, Gilde HedOpp, og vi takker for
hans velvilje og medvirkning.



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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Nytt fra LUNNytt fra LUN

LUNs aspirantordning
LUNs Aspirant 1 er et tilbud til nye avlere som har krys-
ningsbesetninger, eller andre raser holder det å starte
med en godkjent Limousin-okse til bruksdyr-krysning.
Den første kalven herfra aspirerer til ordningen, derfor
navnet. Totale tilleggspriser her varierer fra kr 3,50 pr kg
til 7,- pr kg. Dette kan være starten på en løpebane med
Limousin i fokus, i den forstand at det går an å krysse
seg oppover til Stambokført Limousin ved 94% (15/16)
blodrenhet. 

Tabellen baserer seg som sagt på 12 mnd kalvingsintervall,
men vi har også beregnet et alternativ med 11 mnd. Dette
øker dekningsbidraget på bunnlinja med ca 10%, til kr
13.794 for gruppen 25 årskyr.

Kalven er sluttproduktet, og uttrykker også mora sin verdi-
skapning. De fleste beregninger vi ser uttrykker dekningsbi-
drag pr kg slakt som også er naturlig ved innkjøpt kalv. Vi
har utført modifisert beregning for gruppen 25 årskyr og
havner da på et dekningsbidrag pr kg slakt i størrelsesorden
kr 50,- pr kg i intervallet lave fôrkostnader, og kr 42,- pr kg i
intervallet middels fôrkostnader. 

Vi skal avstår fra å føre sammenligninger her, men tar gjer-
ne imot henvendelser om økonomiske muligheter med
Limousin. Husk at vi har et bredt leveringsprogram, og vi har
ihverfall marked og avsetning for flere leverandører.

Avslutningsvis vil vi klargjøre at  beregningene er basert på
standardiserte normer og priser på innsatsfaktorer. Det kan
være betydelige variasjoner på besetningsnivå i variable
kostnader, og ikke minst omfanget og verdien av livdyrsal-
get. For eksempel er prisen på livdyr i vår beregning mode-
rat satt fordi vi her går ut fra salg som årsgamle (kr. 18.000). 

En større vekt på å optimalisere livdyrsalget ville tilsi salg
av drektige kvige og 15 – 17 måneder gamle okser. Da vil
langt høyere priser oppnås, - i størrelsesorden 25-30.000 kro-
ner. Utvalgte embryolinjer importert fra for eksempel
Frankrike gi atskillig høyere priser enn dette igjen – 40.000
kroner er ikke uvanlig.

Som sagt er det altså viktig å vite hvor man tjener peng-
ene, - og en ting til – at dette endres over tid.

LUNs målpriser 2005
LUNs målpriser i tillegg til avregningen fra slakteriet:
Ordning LUN-till
Asp. 1* 2,-/kg
Asp. 2** 3,50/kg
Okse Unik*** 7,50kg
Kalv Unik*** 15,-/kg
* Far: Godkjent renraset limousin. Mor: Ikke spesifisert.
** Far: Godkjent renraset Limousin Mor: Kjøttferase
*** Far: Godkjent renraset Limousin Mor: 50% limousin på kjøttferase
Slaktevekter: Ung okse Unik og Aspirant 2: 250 kg – 420 kg. 
Kalv Unik: max 250 kg.
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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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Folkens; Registrer!

Av Vegard Urseth
En kritisk populasjonsstørrelse for lang-
siktig overlevelsesevne er oppgitt til å
være 200-400 dyr, avhengig av slekt-
skapet mellom dyrene. I
Storfekjøttkontrollen finnes det 825
aktive stamobkførbare mordyr av
Limousin (tall fra 1. januar 2005). Det
er derfor forsvarlig å drive et nasjonalt
avlsarbeide på rasen. Men et nasjonalt
avlsarbeide er avhengig av oppslutning
fra produsentene som driver med rasen.

Avlskjerne
Avlskjernen for framtidas avlsdyr er de
stambokførte dyrene. Det er bare søn-
ner etter stambokførte kyr som kan tas
inn til semin. For å kjøpe avlsokse stiller
også de fleste krav til at oksen har

stambokbevis. Det skal jo egentlig bare
mangle, for avlsoksen utgjør halvparten
av din framtidige besetning og god
dokumentasjon på oksen må da være
et minstekrav. Av de 825 stambokfør-
bare kyrne er bare 619 stambokført.
Den aktive avlskjernen er demed redu-
sert med 206 dyr, det vil si om lag en
fjerdedel. Her ligger det en stor utfor-
dring!

Sikre avlsverdier
Med jevne mellomrom får vi høre at
avlsverdiene ikke er til å stole på. Men
hva er grunnen til dette? Joda, det
stemmer at rasene Aberdeen Angus,
Charolais og Hereford har høyest sikker-
het på grunn av at de har en mye 

Fortsetter på neste side

Avlssjef Vegard Urseth i Norsk
Kjøttfeavlslag: - Norsk Limousin kan bli ver-
densmestre gjennom valg av riktige avls-
mål og et godt organisert avlsarbeide.

I Norge driver vi et samvirkebasert avlsarbeide på kjøttfe. Vi er derfor helt avhengig av den
enkelte produsents avlsinteresse og engasjement for å få dette til. Med engasjement menes ikke
bare at produsenten får tak i det beste avlsmaterialet og bruker det på de riktige dyrene. For å
finne ut hvilke dyr som er best er vi helt avhengige av opplysninger om dyrene og slektningene.
Dette må videre samles i en felles base som gjør at vi kan plukke ut de beste dyrene til neste
generasjon.
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Cecilie Ausland og Grethe Ringdal,
Fagsenteret for kjøtt

Limousin er den rasen som ligger på
topp når det gjelder slakteklasse og
slaktetilvekst, men foreløpig er det et
begrenset datagrunnlag bak tallene for
Limousin, noe som gjør resultatene usi-
kre. 

Flere slakt
Antall registreringer i Storfekjøttkon-
trollen øker stadig. Antall innrapporterte
slakt av ung okse har økt fra 5918 i

2003 til 7029 i 2004. For Limousin har
antall registrerte slakt av Ung okse ste-
get fra 87 i 2003 til 125 i 2004.

De rasevise slakteresultatene viser en
liten endring fra 2003. Gjennomsnittlig
slakteklasse for Ung okse i kontrollen
har gått opp en klasse fra O+ i 2003 til
R- i 2004. Gjennomsnittlig fettgruppe er
lik. Både slaktevekt og slaktetilvekst har
hatt en liten økning, henholdsvis fra
300 kg til 303 kg, og fra 490 g/dag til
501 g/dag. Gjennomsnittlig slaktealder
har gått ned fra 19,3 mnd i 2003 til
19,0 mnd i 2004. 

Slakteresultater fra
Storfekjøttkontrollen

Årsmeldingen fra Storfekjøttkontrollen

Fra forrige side...
større populasjonsstørrelse og en større
gjenbruk av norsk sæd. 

Når det gjelder populasjonsstørrelse er
det nok en stund til Limousin kommer
seg opp på nivået til disse. Men det er
også andre grunner til at sikkerheten er
lav; REGISTRERINGER. Og dette skyldes
ene og alene dere selv. For det første er
langt fra alle dyr registrert i
Storfekjøttkontrollen. Disse vil ikke bli
fanget opp i avlsverdiberegningen i det
hele tatt. For det andre er det hos dyrene
som er registrert i Storfekjøttkontrollen
bedrøvelig få vektregistreringer. Når det
gjelder vekt ved fødsel blir faktisk så
mange som 96 % av alle fødte kalver
veid. Sikkerheten på avlsverdiene for
vekt ved fødsel vil derfor være ganske
høy.  Så kommer vi til punktet der dere

virkelig må ta dere selv et lite nakketak;
vekt ved 200 og 365 dagers alder. I 2004
ble det bare registrert 200 dagersvekt på
121 av de reinrasa limousindyrene. Det
vil si 20 % av dyrene. For 365 dagersvekt
ble dette registrert på bare 53 dyr, noe
som vil si 11 %. Både for 200 og 365
dagersvekt ligger Limousin på en klar
jumboplass av de fem store rasene. Å
øke antallet mordyr kan dere ikke gjøre
over natta, men å øke andelen dyr med
vektregistreringer kan dere faktisk gjøre,
om ikke over natta, så i hvertfall i løpet
av kort tid. 

Økt sikkerhet
Hvorfor er det så liten andel av limousin-
dyrene som blir veid sammenlignet med
andre raser? Etter min mening må man
slutte å sette seg ned og si at ”norske

avlsverdier ikke er til å stole på, så de tar
vi ikke ta hensyn til”. 

Norsk Limousin må ta utfordringen, og
si ”hvordan kan vi øke sikkerheten på
avlsverdiene og hva må vi som raselag
gjøre for å bidra til dette?”. Frankrike har
cirka 1.200.000 limousinkyr. De kunne
hatt ha så mange kyr de bare ville, men
dersom det ikke ble foretatt noen regis-
treringer på dyrene, og det ikke blir rap-
portert til en felles database hadde ikke
det høye antallet dyr vært til noen hjelp. 

Norsk Limousin kan nok aldri bli ver-
densmester i Limousinavl med hensyn til
omfang og antall dyr, men derimot bli
verdensmestre gjennom valg av riktige
avlsmål og et godt organisert avlsarbei-
de. For å få til et godt organisert avlsar-
beide er vi helt avhengige av mange og
sikre registreringer!

Tabell 1. Klasse og fettgruppe hos Ung okse

Limousin på topp
Limousin oppnådde gjennomsnittlig
slakteklasse U for Ung okse og ligger
med dette på topp, fulgt av Charolais
og Simmental, begge med R+.
Limousin har også den høyeste
gjennomsnittlige slaktetilveksten med

Nytt fra Storfekjøttkontrollen Nytt fra Storfekjøttkontrollen 

Rase Antall Slakte- Klasse Fett- Alder Slaktetilvekst

slakt vekt (kg) gruppe v/slakt (mnd) (g/dag)

Hereford 623 273 O+(6,1) 3-(6,7) 19,6 438
Charolais 470 347 R+(9,3) 2 (5,1) 18,7 582
Aberdeen Angus 383 256 O+ (6,4) 2+ (6,4) 18,4 436
Limousin 125 350 U (10,8) 2 (4,9) 18,2 612
Simmental 96 347 R+ (8,8) 2 (5,3) 19,0 570
Krysninger 2733 316 R (7,6) 2+ (6,2) 18,3 544
NRF 2500 293 O (5,3) 2+ (6,1) 19,8 463
Andre raser 99 256 O+ (5,6) 2 (4,9) 22,3 370

Snitt/sum 7029 303 R- (6,7) 2+ (6,1) 19,0 501
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Limousinflokken til Ola Jørn Tilrem i Brønnøysund.

612 gram per dag. Charolais og
Simmental er rangert som nummer to
og tre her også. Vær imidlertid opp-
merksom på at for Limousin og
Simmental er det forholdsvis få regis-
treringer som ligger bak resultatene,
sammenlignet med de mest tallrike
rasene og krysninger. Dette gjør at til-
feldigheter kan få stor betydning og at
resultatene ikke er så sikre som hos de
rasene med flere registreringer.
Hvis vi ser på tall fra Danmark fra 2004

(Kvægavlsforeningen Dansire) ligger
Limousin også her på topp i klassifise-
ring sammen med Blonde d’Aquitaine
med U+ i klassen Ung okse 12-18 mnd.
Her er det mange flere dyr bak
gjennomsnittet, 3149 dyr er av
Limousin. Gjennomsnittlig slaktevekt for
danske Limousindyr av Ung okse 12-18
mnd var 297 kg og alder ved slakt 14,4
mndr.

Figur 1. Gjennomsnittlig slakteklasse for ung okse av ulike raser.

Årsmeldingen til Storfekjøttkontrollen er sendt ut til alle medlemmer. Ønsker
du å få tilsendt årsmeldingen, kontakt Fagsenteret for kjøtt: 
E-post: brukerstotte@fagkjott.no Tlf: 22 09 24 40 
Årsmeldingen legges også ut på www.fagkjott.no/storfekjottkontrollen

Utfordring å få flere
medlemmer i
Storfekjøttkontrollen
Det er en viktig jobb for raselagene
å få flere medlemmer i Storfekjøtt-
kontrollen. Storfekjøttkontrollen gir
grunnlaget for generell rådgivning,
avlsarbeid, informasjon, statistikk,
forskning og prognoser. Data fra
Storfekjøttkontrollen er grunnlaget
både for utvelgelse av de oksene
som settes på fenotypetestingen
på Staur og for uttaket av okser
etter endt testperiode. Uten dette
verktøyet og god oppslutning om
kontrollen, er det ikke mulig å ha
et nasjonalt avlsarbeid på kjøttfe i
Norge. I tillegg til at medlemsska-
pet i Storfekjøttkontrollen er viktig
for fellesskapet, får også den
enkelte produsent et verktøy som
gir oversikt over egen produksjon. 
Vi håper både Limousin-forening-

en og andre raselag ser nytten av
Storfekjøttkontrollen og bidrar til å
verve flere medlemmer.
Hvis du ønsker mer informasjon

om Storfekjøttkontrollen, ta kontakt
med din lokale slakterirådgiver
eller se på www.fagkjott.no/storfe-
kjottkontrollen

Økning i antall mordyr av
Limousin 
Tabellen under viser at Hereford frem-
deles er den mest tallrike rasen i
Storfekjøttkontrollen med 3463 mordyr.
Det er registrert 825 mordyr av
Limousin i kontrollen i 2004. Dette er
en økning på 21% i forhold til 2003. 

Tabell 2. Oversikt over antall mordyr
av de ulike rasene og økning fra
2003 til 2004.

Rase 2003 2004 Økning
prosent

Hereford 3021 3463 15
Charolais 1774 2047 15
Aberdeen Angus 1703 1909 12
Limousin 682 825 21
Simmental 615 656 7
Blonde d`Aquitaine 107 126 18
Higland Cattle 351 371 6
Tiroler Grauvieh 93 104 12
Dexter 14 26 86
Galloway 10 12 20
NRF 1596 1560 -2
Andre raser 103 101 -2
Krysninger 6127 8230 34

Totalt 16196 19430 20

Hereford Charolais Aberdeen Angus Limousin Simmental Krysninger NRF
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Av: Kjetil Lien, kraftfôrkonsulent Strand
Brænderi Norgesfôr.

For å kunne gi svar på dette MÅ vi vite litt
om mulighetene og ressursene på hver
enkelt gard. 
Hovedmålet bør være å fôre opp de kal-
ver som blir født på garden, og levere de
til rett tid for å oppnå best mulig klassifi-
sering. Tilgang til fjøsplass og grovfôr er
ofte faktorer som bestemmer hvilken
fôringsstrategi som blir valgt. Ved begren-
set plass i fjøset bør intensiv fôringsstrate-
gi velges. Vekstpotensialet til hvert enkelt
dyr blir da utnyttet best mulig, samtidig
som det oppnås tidlig slaktealder med
god klassifisering. I situasjoner med god
plass i fjøset vil andre faktorer bestemme
hvilken fôringsstrategi som er optimal.
Det mest sentrale spørsmålet er grovfôr-
kostnaden. 

Hva koster grovfôret?
Grovfôrkostnaden utgjør en vesentlig del
av den totale kostnaden i de grovfôrba-
serte produksjonene. Dette bekreftes
gjennom effektivitetskontrollen i TINE
som i flere år har registrert de ulike kost-
nadene knyttet til grovfôret. Tall fra
Husdyrkontrollen viser at hele 20 % av
produsentene hadde en grovfôrkostnad
per FEm som oversteg kraftfôrprisen.
Variasjonen var ofte fra 0,80 kr / FEm til
godt over 4 kr / FEm innenfor samme
geografiske område. Den store variasjo-
nen skyldes i hovedtrekk høye mekanise-
ringskostnader.

Grovfôrkvalitet
Grovfôrkvaliteten får stadig økt fokus.
Med nytt fôrvurderingssystem (NorFor
Plan) som vil tre i kraft våren 2006 ser vi
enda større nedgang i fôrverdien med
utsatt høstetidspunkt enn tidligere antatt. 

I situasjoner der det ønskes rask tilvekst
og effektiv fôrutnyttelse, er derfor tidlig
høstetidspunkt og vellykket konservering
en svært viktig faktor. Drøvtyggere er
avhengig av en viss andel grovfôr i rasjo-
nen for å fungere optimalt. Vi vet at med
utsatt høstetidspunkt øker innholdet av
ikke fordøyelige- og tungt fordøyelige
komponenter betraktelig. Dette fører til at

grovfôret inneholder mindre energi per kg
tørrstoff, selv om grovfôrets oppholdstid i
vomma øker, som resulterer i lang-
sommere passasjehastighet og lavere fôr-
opptak. 

Dette betyr at med utsatt høsting vil
energiinnholdet og proteininnholdet
synke betraktelig, samtidig som smake-
ligheten på fôret reduseres. Dersom det
ønskes en høg tilvekst setter dette helt
klart strenge krav til grovfôrkvalitet og
høstetidspunkt.

Dårlig grovfôr kan til en viss grad kom-
penseres med mer kraftfôr, men det er
ikke optimalt med hensyn til vommiljø,
tilvekst og fôrkostnader. Oksen har et
høyere grovfôropptak og en raskere pas-
sasjehastighet gjennom vomma med tid-
lig høstet grovfôr sammenlignet med
seint høstet. Dette medfører at vommiljø-
et er mindre følsomt for større kraftfôr-
mengder, og vi beholder et godt vommil-
jø lettere tross store kraftfôrmengder. 

Dersom en har seint høsta grovfôr vil
fôropptaket per dag være lavt, fortyn-
ningseffekten blir dermed lav og vi vil
raskere få et surere vommiljø som kan
redusere den generelle fôrutnyttelsen
som igjen ikke er økonomisk.
Utnytt tida med høyt vekstpotensiale

En kalv vil uansett rase ha et stort vekst-
potensiale som vi ikke klarer å overfôre i
de første månedene av oppdrettet. Med
økende alder vil raseforskjellene påvirke
vekstpotensialet og dermed fôrnivået.
Tunge kjøttferaser har generelt så høyt
vekstpotensiale at det er liten fare for
overfôring før dyret er slaktemodent. Dyr
som fôres intensivt vil normalt bli slakte-
modne på noe lavere slaktevekter enn
dyr som blir fôret ekstensivt.

Hva lønner seg?
Vi kan sammenligne intensiv og ekstensiv
framfôring av en limousin okse og se på
hvilke økonomiske forskjeller dette vil gi i
totale oppfôringskostnader fra 5 mnd
alder (215 kg lev.) fram til 370 kg slakte-
vekt (630 kg lev.v).

La oss si at den totale grovfôrkostnaden
per FEm etter at arealtilskuddet er trukket
fra er på 1,20 kr. Dette er noe lavere enn
gjennomsnitt i TINE’s effektivitetskontroll.
Vi forutsetter at grovfôret har en god kva-
litet og at dyra har appetittfôring. Ved
intensiv framfôring forutsetter vi en til-
vekst på 1500 gram /dag, mens den eks-
tensive framfôringa forutsetter 1000 gram
tilvekst /dag. 

Med denne tilveksten krever oksene i

Hva er mest lønnsomt,  in
oppfôring av okser?

Oppfôringsstrategi er et stadig diskutert tema innen kjøttproduksjonen. Her finnes det ikke noe enty-
dig svar og svaret er avhengig av mange faktorer som vil variere fra gard til gard og område til områ-
de. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på de faktorene som har mest betydning for økonomien og
sluttresultatet i kjøttproduksjonen.

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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Galebreaker naturlig ventilasjon Roterende rundballepigg

Fullfórblandere Transportvogner

Såmaskiner for mais TexWay underlagsmatter



gjennomsnitt henholdsvis 7,5 FEm/dag
for intensivt og 6,2 FEm /dag for eksten-
siv oppfôring. Grovfôropptaket forutsettes
i snitt gjennom oppdrettet å ligge på hen-
holdsvis 3,3 FEm /dag intensiv og 4,5
FEm ved ekstensiv oppdrett.

Ved intensivt oppdrett vil oksen måtte
fôres i 277 dager etter avvenning for å
oppnå en slaktevekt på ca 370 kg. Mens
ved ekstensivt oppdrett vil vi måtte ha
oksen i 415 dager før den er slaktemo-
den.

Som vi ser blir de totale fôrkostnadene
tilnærmet like om vi fôrer intensivt eller
ekstensivt når grovfôrkostnaden er på
1,20 kr/FEm. Dersom grovfôrkostnaden
var lavere ville det blitt billigere med eks-

tensiv framfor intensiv, dersom grovfôr-
kostnaden var høyere ville det blitt dyrere
med ekstensiv drift. Hvis vi ser på hvor
mange FEm per kg tilvekst de to framfô-
rings alternativene trenger, ser vi at inten-
siv framfôring krever ca 5 FEm. Ekstensiv
framfôring krever derimot ca 6,2 FEm fra
5 måneders alder til slakt. 

Dette fører til at en okse som fôres eks-
tensivt bruker 498 FEm mer på grunn av
at mer må gå til vedlikehold. Da må selv-
sagt grovfôrkostnaden være tilsvarende
lavere for at dette skal være lønnsomt.
Nå har vi kun sett på den totale grovfôr-
kostnaden. I tillegg vil kalkylen påvirkes
av dyretilskudd og distriktstilskudd.
Generelt så er det slik at jo høyere til-

skuddssone jo mer lukrativt er det å fôre
opp intensivt. I og med at tilskuddet gis
per kg slakt, så tjener vi mest på å ha en
høy tilvekst som gir flest kg slakt per dag
og dyreplass. Når det gjelder dyretilskudd
så kan en regne med ca 2 kroner i til-
skudd per dag.  

Okser som fôres intensivt vil normalt
avleire fett tidligere og dermed bli slakte-
modne på noe lavere vekter enn de som
fôres opp ekstensivt. Til gjengjeld vil som
regel okser som er fôret intensivt ha en
tendens til bedre klassifisering og bedre
kjøttkvalitet enn de som fôres ekstensivt. 

Tabell: Veiledende slaktevekter på
okser ved ulik rase, krysning og fôr-
styrke (Berg, Matre 2001).

Oppsummering:
• Valg av kjøttferase innebærer også valg

av fôringsstrategi:
- En tung kjøttferase krever en forholds-
vis intensiv fôring for å utnytte dens
vekstpotensiale. Kraftfôrandelen bør der-
for ligge på 50 – 60 % av totalrasjonen.
- En lett kjøttfèrase har et mindre vekst-
potensiale og kan utnytte bla. utmarks-
beite og lignende. Noe som gir lave
kostnader per FEm, men også ett høyere
fôrforbruk per kg tilvekst.. 

• Fokuser på høstetidspunkt og vellykket
konservering, grovfôret er den aller vik-
tigste faktoren for å lykkes både tilvekst-
messig og økonomisk. 

• Fokuser på grovfôrkostnaden og da spe-
sielt mekaniseringskostnaden.

• Utnytt oksens vekstpotensial tidlig i opp-
drettet gjennom godt tilgang til godt
grovfôr og nok kraftfôr. 

• Avpass fôringsstyrke og slaktevekt ut fra
gardens ressurser og dyremateriell. 

• Lever oksen når den er slaktemoden.
Det er resultatet på bunnlinja som teller.
De viktigste elementene i forhold til fôr-
kostnader og økonomisk resultat, er fôr-
forbruk per produsert enhet, fordelinga av
dette fôrforbruket på fôrslag og pris per
FEm. 17

t,  intensiv eller ekstensiv 

En tung kjøttferase krever en forholdsvis intensiv fôring for å utnytte dens vekstpotensiale.
Kraftfôrandelen bør derfor ligge på 50 – 60 % av totalrasjonen.

Fôrbehov og kostnader intensiv tilvekst tung rase (1500 gram pr dag)

FEm/dag AAT/dag gram Ca/dag Kostnad per dag

Behov 7,5 730 60
Surfôr 3,3 287 18 3,96
Drøv Middelslått 4,2 441 30 10,92
Ca rik mineralnæring 70 gr 12 0,39

Balanse/sum 0 -2 0 15,27 kr/dag

Gjennom oppdrettet: 277 dager x 15,27 kr/dag = 4230 kr i fôrutgifter

Fôrbehov og kostnader ekstensiv tilvekst tung rase (1000 gram pr dag)

FEm/dag AAT/dag gram Ca/dag Kostnad per dag

Behov 6,2 600 50
Surfôr 4,5 391 25 5,4
Drøv Middelslått 1,7 179 12 4,42
Ca rik mineralnæring 75 gr 13 0,42

Balanse/sum 0 -30 0 10,24 kr/dag

Gjennom hele oppdrettet: 415 dager x 10,24 kr/dag = 4250 kr i fôrutgifter

Fôrstyrke

Rase/krysning Ekstensiv Intensiv
sl.vekt sl.vekt

Angus 260 kg 240 kg
Hereford 300 kg 250 kg
Limousin 390 kg 370 kg
Charolais 400 kg 380 kg
NRF 300-330 kg 270-290 kg
NRF*A:A 270 kg 260 kg
NRF*H 280-300 kg 260-280 kg
NRF*L 330-350 kg 310-330 kg
NRF*Ch 340-350 kg 320-350 kg
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av professor  Bjørn Gjerde, 
Parasittologisk laboratorium, Norges vete-
rinærhøgskole

Mange av dei viktigaste innvortes parasit-
tane smittar dyra via stadium i beitegra-
set. Ved tradisjonell produksjon vil dei
avvande kalvane vera fleire månader
gamle når dei kjem på beite, og dei vil
då kunna ta opp mykje gras og mykje
smitte den fyrste beitesesongen. Ved
ammekuproduksjon vil pattekalvane, i
alle høve ved vårkalving, eta langt min-
dre gras og få i seg langt mindre smitte
den første sommaren på beite. Også
andre faktorar medverkar til mindre smit-
tepress ved den sistnemnde driftsforma. 

Dyr som blir smitta
av ulike parasittar,
utviklar gradvis ei viss
motstandskraft mot
dei. Dei fleste parasit-
tar vil difor ha størst
negativ effekt på kalv
og ungdyr med
mangelfullt utvikla
immunitet, medan eldre dyr med éin
eller fleire beitesesongar bak seg, er min-
dre utsette for parasittåtak. Ved ammeku-
produksjon vil det vera ei gunstig blan-
ding av yngre og eldre dyr på beitet. Dei
eldre dyra har ein relativt god immunitet
mot mange innvortes parasittar, og dei vil
difor i liten grad bidra til utsmitting av
beiteareala for dei yngre, mottakelege
dyra.

Elles vil førekomst og grad av parasittå-
tak vera avhengig av klima og landsdel,
beitetype og beitebruk, og ikkje minst av
dyretettleiken på beitet. Stor dyretettleik
og sterk nedbeiting fører til større opptak
av smitte.

Somme parasittar vil av og til kunna gje
synleg sjukdom, for eksempel i form av
diaré eller hoste, men dei fleste parasittå-
taka er meir eller mindre usynlege, men
fører likevel til betydelege tap i form av
dårleg fôrutnytting og redusert tilvekst,
eller til nedklassifisering eller delvis kas-
sasjon av slaktet. 

Dei mest problematiske beiteparasittane
er dei som kan overvintra ute i beita frå
éin beitesesong til neste. Dei fører til

årvisse tap der dei same avgrensa beitea-
reala blir nytta til dyra år etter år. Av dei
overvintrande parasittane er rundormar i
løpe og tunntarm og koksidiar viktigast. 

Rundorm i løpe og tunntarm
Dei to viktigaste rundormane (nemato-
dane) hos storfe er Ostertagia ostertagi i
løpen og Cooperia oncophora i tunntar-
men. Begge artene finst hos storfe over
heile landet, og løpeormen Ostertagia
ostertagi blir rekna som den aller viktigas-
te storfeparasitten hos oss. Dei vaksne
ormane er berre ca. 1 cm lange. Egg
kjem ut med avføringa til dyra, og i løpet
av nokre veker til månader, avhengig av

temperaturen, utvik-
lar det seg smittefø-
re rundormlarver i
kurukene på bak-
ken. I fuktig vêr kryp
dei smitteføre lar-
vene over på beite-
graset, og storfe blir
smitta ved å eta
gras med larver på.

Inni dyra skadar desse parasittane slim-
hinna i løpe og tunntarm. Dette fører til
dårlegare matlyst og fôrutnytting og der-
med nedsett tilvekst, og dyra kan få laus
avføring.

Dei smitteføre larvene til begge artene
kan overvintra ute i beita over heile lan-
det. Storfe som blir sleppte på beite der
det gjekk storfe året før, kan dermed bli
smitta straks dei kjem ut om våren. Ved
tradisjonell produksjon kan førsteårsbei-
tande ungdyr bli så sterkt smitta den fyr-
ste tida på beitet at dei får kraftig diaré
om lag éin månad
etter beiteslepp.
Ved meir moderat
smitte like etter
beiteslepp treng
det ikkje vera syn-
lege sjukdoms-
teikn, men dyra
får dårleg tilvekst
utover sommaren og hausten. I norske
undersøkingar har ungdyr som har gått
på kulturbeite, hatt 30-40 kg dårlegare
tilvekst i beiteperioden enn ungdyr utan
desse rundormane. Den negative effekten

er størst når det berre går førsteårsbei-
tande dyr på beitet. Innblanding av eldre
dyr, eller andre dyreslag, kan redusera
smittepresset og tapa.

Det er gjort få studiar av effekten av
desse rundormane på tilvekst hos dyr i
ammekuproduksjon her i landet.
Pattekalvane vil truleg ta opp langt min-
dre smitte enn førsteårsbeitande avvande
kalvar i tradisjonell produksjon, dels fordi
pattekalvane et mindre gras, og dels fordi
beita er mindre utsmitta på grunn av det
store innslaget av eldre, delvis immune
ammekyr på beitet. Men ein må likevel
gå ut frå at det er ein viss negativ effekt
på tilveksten den første beiteperioden.
Denne negative effekten kan deretter
halda fram etter innsett dersom ikkje
ormane blir fjerna gjennom behandling.

På grunn av moderat smitte den første
beiteperioden, vil truleg ungdyra vera
meir utsette for alvorlege rundormangrep
i den andre beiteperioden ved ammeku-
produksjon enn ved tradisjonell produk-
sjon, der andreårsbeitande har relativt
god immunitet mot rundorm. Ein må difor
rekna med at den negative effekten av
rundorm på tilveksten held fram, og kan-
skje er på sitt største, i den andre beite-
perioden ved ammekuproduksjon. 

Førebygging av rundorminfeksjon
Størst problem med rundorm får ein når
dyra går på det same kulturbeitet
gjennom heile beitesesongen. Problemet
er langt mindre dersom dyra går på
utmarksbeite delar av sommaren. Ved
bruk av berre kulturbeite kan ein unngå
tap ved å ha to beite og skifta beiteareal
frå år til år. Alt etter beitetype og drifts-

form vil ein kunna
hausta gras, eller la sau
og/eller hest gå på det
eine beitet det storfefrie
året. Eit alternativ er å
la dyra gå på kulturbei-
te i første del av beite-
sesongen og på håbeite
frå om lag midten av

juli til innsetjing. Dyra unngår dermed
den sterke auken i rundormsmitten i
beitet i siste del av beitesesongen. Ein
kan også venta med å sleppa dyra på
beite til slutten av juni, for då vil fleirtalet

Ei rekkje parasittar, eller snyltarar, kan ha ein negativ effekt på helsetilstanden og produktiviteten til
storfe i beiteperioden, spesielt hos dei yngre dyra. Denne negative effekten av visse innvortes para-
sittar er godt undersøkt her i landet når det gjeld tradisjonell mjølkeproduksjon og kjøttproduksjon,
medan det hittil er gjort få studiar i samband med kjøttproduksjon basert på ammeku. Ved tradisjo-
nell produksjon er tapa, som gjerne ytrar seg ved redusert tilvekst, særleg knytt til kalv og ungdyr i
den første beiteperioden, og skuldast fyrst og fremst rundorm i løpe og tunntarm. Ved ammekupro-
duksjon er truleg tapa på grunn av desse parasittane mindre, og dei opptrer truleg vesentleg hos litt
eldre dyr i den andre beiteperioden. 

Beiteparasittar hos s

”
”

Dyr som blir smitta av ulike
parasittar, utviklar 

gradvis ei viss 
motstandskraft mot dei

”
”

Dei fleste parasittåtaka er
meir eller mindre usynlege,

men fører likevel til 
betydelege tap
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av dei overvintra larvene ha døydd ut, og
dyra kjem ut på nesten reine beite.

Ein kan også unngå sterk rundorminfek-
sjon hos kalvane og ungdyra på kulturbei-
te ved fornuftig bruk av ormemiddel. Men
ein bør helst ikkje bruka ormebehandling
utan at det er behov for, det vil seia at
dyra har relativt mykje rundorm. Dårleg
tilvekst kan vera eit teikn på dette, men
ein kan også få det fastslått gjennom
undersøking av avføringsprøvar for rund-
ormegg, eller ved undersøking av blod-
prøvar. 

Førsteårsbeitande, vårfødde kalvar tar
neppe opp særleg rundormsmitte før mot
slutten av den første beiteperioden. Då
aukar grasopptaket samtidig som smitte-
preset i beitet normalt er på det høgaste.
Det vil difor truleg vera gunstig å behand-
la kalvane med ormemiddel ved innsett
om hausten, slik at ein får utnytta vek-
stevna maksimalt utover hausten og vin-
teren. Sidan slike kalvar truleg tek opp lite
smitte den første beiteperioden, kan dei
vera så mottakelege for rundorm den
andre beiteperioden at det kan vera gun-
stig med behandling då også. Dette kan
anten vera behandling med langtidsver-
kande preparat (bolus) som ein legg ned

i vomma ved beiteslepp, eller vanleg
behandling rundt 1. august og etter inn-
sett. Tilsvarande gjeld for haustfødde kal-
var i den første beiteperioden. 

Koksidiose
Koksidiose er ein tarmsjukdom som skul-
dast infeksjon med éi eller fleire arter
(Eimeria) av små, eincella parasittar, som
blir kalla koksidiar. Desse tarmkoksidiane
smittar ikkje mellom ulike dyreslag, slik
at storfe berre kan bli smitta med koksidi-

ar frå andre storfe, og ikkje med koksidiar
frå sau, geit eller høns.

Hos storfe kan koksidiose opptre både
innandørs og på beite. Koksidiane kan
overvintra i beita, og beitekoksidiose opp-
trer der ein nyttar dei same beiteareala til
dyra år etter år. Koksidiane blir skilt ut
med avføringa, og dyra blir smitta av gras
og drikke som er tilsøla med jord og
gammal avføring. Det er ei opphoping av
smitte der dyra ofte samlar seg, til dømes
rundt drikkeplassar og liggjeplassar.

Pattekalvane vil truleg ta opp langt mindre smitte enn førsteårsbeitande avvande kalvar i
tradisjonell produksjon, dels fordi pattekalvane et mindre gras. (Arkivfoto)

tar hos storfe
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Vanlegvis er det berre dei førsteårsbei-
tande dyra som blir sjuke. Eldre dyr er
immune og toler smitten betre.

Beitekoksidiose opptrer gjerne 1-2 veker
etter utslepp, det vil seia tidlegare enn
sjukdom på grunn av rundorm. Ved sterk
smitte vil dyra kunna få kraftig diaré, ned-
sett etelyst, dårleg tilvekst eller nedgang i
vekt, og enkelte dyr vil kunna stryka
med. Av og til vil også andre former for
koksidiose kunna opptre seinare i beite-
perioden. Det kan då vera blødningar frå
tarmslimhinna og blod i avføringa, og
dyra kan raskt stryka med.

Når koksidiose har brote ut hos enkelte
dyr, bør alle dei førsteårsbeitande dyra i
flokken behandlast. Dyr med kraftig diaré,
bør helst setjast inn til dei har friskna til
att. 

Ein kan unngå beitekoksidiose ved å la
dyra beita ulike areal frå år til år, men

dette er ofte vanskeleg å få til. Har ein
hatt utbrot av koksidiose på beitet tidle-
gare år, bør ein føra ekstra godt tilsyn
med dyra i andre og tredje beiteveke, for
å kunna oppdaga sjukdomsutbrot og
byrja behandlinga så tidleg som råd. Ein
kan også nytta førebyggjande behand-
ling. Vanlege ormemiddel har ingen verk-
nad mot koksidiane.

Den store leverikta
Den store leverikta (Fasciola hepatica)
førekjem særleg hos storfe og sau som
går på våtlendte og dårleg drenerte beite
i kyststroka nord til Lofoten. Iktelarvene
må utvikla seg i ein skalberande sumps-
nigel som lever i gjørma langs kanten av
grøfter og små bekkar og dammar.
Iktelarver blir skilde ut frå snigelen og slår
seg ned på grasstrå som står delvis under
vatn. Storfe blir smitta ved å eta ferskt
gras som det sit iktelarver på. Like etter
smitte vandrar dei unge iktene rundt i
levra og skadar denne, og dette kan av
og til føra til livstruande sjukdom. Dei

vaksne iktene (ca. 3 cm lange) lever i gal-
legangane og syg blod. 

Dyra blir hovudsakleg smitta av iktelar-
ver utpå ettersommaren og hausten, og
sjukdom opptrer gjerne ikkje før utpå vin-
teren. Dyra kan då visa ulike teikn på å
vera blodfattige. Oftast er det ingen tyde-
lege sjukdomsteikn, men tilveksten kan
vera dårleg. Levrar som inneheld den
store leverikta, blir kasserte av kjøtkon-
trollen. For å unngå problem med den
store leverikta, bør ein grøfta våtlendte
delar av beitet, slik at den aktuelle snigle-
arta ikkje kan overleva der. Ein kan even-
tuelt gjerda av og halda dyra unna dei
delane av beitet der sniglane held til.

Den vesle leverikta
Den vesle leverikta (Dicrocoelium dendri-
ticum) er vanleg hos storfe og sau over
heile landet. Larvene utviklar seg først i

skalberande landsniglar og deretter i ulike
maurearter. Både sniglar og maur finst i
turrlendte område både på kulturbeite og
utmarksbeite. Storfe blir smitta ved å eta
smitteførande maur med beitegraset. Dei
små leveriktene (ca. 1 cm lange) held til i
gallegangane, men ser ikkje ut til å ha
særleg negativ effekt på dyret. Levrar
som inneheld små leverikter, vil derimot
bli kasserte i kjøtkontrollen. Det er lite ein
kan gjera for å hindra opptak av smitte,
og det er neppe lønsamt å behandla dyra
spesielt mot den vesle leverikta.

Lungeorm
Lungeorm (Dictyocaulus viviparus) kan
finnast  hos storfe i alle landsdelar, men
fører berre til spreidde sjukdomsutbrot
enkelte år. Lungeormen er ein ganske
stor rundorm, 5-10 cm lang, som lever i
bronkiane. Larver blir skilt ut med avfø-
ringa og utviklar seg vidare til smitteføre
larver, som dyra får i seg med beitegra-
set. Ein reknar ikkje med at lungeormlar-
vene overvintrar i beita her i landet, kan-

skje med unntak av kyststroka på Sør- og
Vestlandet. Beita må difor vanlegvis tilfø-
rast ny smitte frå eldre, ubehandla dyr.
Ammekuproduksjon disponerer difor for
førekomst av denne parasitten.

Utbrot av lungeormsjukdom skjer helst i
tida frå slutten av juli til ut i september,
spesielt i år med varme og regnfulle som-
rar, av di slikt vêr er gunstig for larveut-
viklinga. Det er helst førsteårsbeitande
dyr som blir sjuke, men alvorleg lunge-
orminfeksjon kan også opptre hos eldre
dyr. Sterkt smitta dyr kan få bronkitt med
hoste, rask pust, nedsett eller manglande
matlyst, dårleg tilvekst eller nedgang i
vekt. Somme dyr kan få ein alvorleg
lungebetennelse med høg feber og sterkt
nedsett allmenntilstand. Ved sterk smitte
er tilstanden livstruande, om ikkje dyra
raskt blir behandla med ormemiddel.
Svært sjuke dyr må setjast inn og få ro.

Bendelormtinter
Storfe på beite kan bli smitta med egg av
ein bendelorm (Taenia saginata) som
finst i tunntarmen hos menneske. I mus-
kulaturen hos storfe vil det då kunna bli
danna knapt 1 cm store, blæreliknande
mellomstadium (tinter) av desse bendel-
ormane. Desse tintene er smittefarlege
for menneske, og alt storfekjøt blir kon-
trollert for tinter i kjøtkontrollen. Funn av
tinter i kjøtet vil føra til kassasjon eller
berre betinga godkjenning av slakteskrot-
ten, og denne parasitten kan dermed gje
store tap i enkelte buskapar. 

Denne bendelormen har vore lite
utbreidd hos oss, men er nokså vanleg i
mange andre land. For å hindra smitte av
storfe, må ein unngå at avføring (septik,
kloakk) frå menneske blir spreidd på bei-
teareal. Utstyr som blir nytta til tøming av
septiktankar, må ikkje nyttast til spreiing
av husdyrgjødsel. Det er elles viktig å ha
godt utbygde sanitæranlegg og ta skikke-
leg hand om kloakken ved drift av cam-
pingplassar og utleige av campinghytter i
tilknytning til storfehald. Avføring som
personar etterlet seg i samband med
camping- og hytteliv, bør gravast ned
eller dekkast godt til, for å hindra at stor-
fe som beitar i utmark, blir smitta.

Babesiose
Babesiose (=piroplasmose, raudsott,
hagasott) er ein livstruande sjukdom,
som skuldast ein liten, eincella parasitt
(Babesia divergens) i blodet. Her i landet
blir denne parasitten overført av skogflåt-
ten (Ixodes ricinus), og utbreiinga er difor
avgrensa til dei delar av landet der skog-
flåtten finst. Dette er i kyst- og fjordstroka
frå svenskegrensa til sørlege del av
Nordland, og somme stader også innover
i låglandsstroka på Austlandet og innover
i dalane på Sør- og Vestlandet. Dei fleste
babesiose-tilfella opptrer i juni og sep-
tember, som er den tida då flåtten helst
syg blod frå dyr eller menneske. 

Storfe blir smitta når flåtten syg blod.
Dei små parasittane formeirar seg i dei
raude blodlekamane og øydelegg desse,

Dei mest problematiske beiteparasittane er dei som kan overvintra ute i beita frå éin beite-
sesong til neste. Dei fører til årvisse tap der dei same avgrensa beiteareala blir nytta til
dyra år etter år. (Arkivfoto) 
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Av Ola-Jørn Tilrem

Det er først og fremst i perioden etter
St.Hans at man har fordeler ved denne
foringen.  På forsommeren er både
mengdevekst og kvalitet på graset
såpass bra at det oftest gir tilfredsstil-
lende tilvekst hos kalven. I praksis er det
imidlertid enklest å tilvenne kalven på
kraftforautomaten allerede før beiteslipp.

Beitemanagement er en stor utfor-
dring.  Det er selvfølgelig en målsetting
å få beitet til å produsere volum og kva-
litet jevnest mulig hele sesongen.
Klimatiske forhold, antall dyr pr. arealen-
het, gjødsling, beitepussing, beiteskifte
og eventuell vanning er forhold som vil
påvirke resultatet.

Klimatiske forhold som f.eks. tørkeperi-
oder kan skape problemer.  Kalven er
alltid den tapende part når beitet svikter.
Melketilgangen hos kua avtar og kalven
taper alltid i konkurransen om maten på
ett skrantende beite.

Fordelene med krypforing er at en jevn
tildeling av kraftfor til kalven gjennom
hele beitesesongen vil fungere som en
buffer i forhold til kvalitetssvingningene i
beitet.  Med krypforing blir kalven alltid
sikret næringstilgang.  Dette gir økt til-
vekst, jevne og trivelige kalver.
Forbruket av kraftfor vil variere en del i
takt med kvalitetssvingningene i beitet.

Men også krypforing har sine utfor-
dringer.  Plassering av automaten er vik-
tig.  Man kan plassere automaten der en
fra før av vet at kuflokken ofte har til-
hold.  En ser ofte at dyrene har bestem-
te sove/hvileplasser.  Andre steder som
kan være aktuelle, er ved drikkeplasser
eller der hvor salt/mineraler tildeles.
Poenget er å få kua som ikke kommer
seg inn i automaten, til å vente i nærhe-
ten til kalvene får spist seg ferdig.  Det
er selvsagt en fordel at automaten har
stor kapasitet slik at flest mulig kalver
får spist på en gang.

Det er meget viktig at det til enhver tid

Creepfeeding
i praksis

Heng gjerne en saltslikkestein til kyrene på utsiden av automaten.

Tildeling av kraftfor til ammekalver ute på beite har lenge vært
vanlig i utlandet. Den såkalte ”krypforingen” som henspeiler på
automaten som kalven må ”krype” inn i er etterhvert også tatt i
bruk i Norge.

slik at dyra blir svært blodfattige og får
bleike slimhinner. Det raude blodfarge-
stoffet blir skilt ut over nyrene, og sjuke
dyr får ein mørkeraud til brun urin. I til-
legg får dei høg feber, rask pust, og dei
sluttar å eta. Sterkt smitta dyr vil kunna
stryka med etter nokre dagars sjukdom
om dei ikkje blir behandla. Dyr som over-
lever, vil kunna bruka lang tid på å koma
til hektene att.

Kalvane toler denne parasitten langt
betre enn årsgamle og eldre kyr og blir
ikkje alvorleg sjuke. Storfe som blir smitta
som kalv, blir immune og unngår som
regel sjukdom ved ny smitte i etterfyl-
gjande beitesesong(ar). Det er såleis
berre ein fordel om kalvane får på seg
flått i den første beiteperioden.

Dyr som blir innkjøpte frå flåttefrie
område, er også svært utsette for å få
babesiose når dei kjem på beite med
skogflått. For å unngå tap, er det viktig å
føra hyppig tilsyn med dyr på beite, slik
at ein tidleg kan oppdaga og behandla
sjuke dyr. På kulturbeite og andre inn-
gjerda beite kan ein til dels hindra at
dyra får flått på seg ved å rydda bort bus-
kar og kratt som skogflåtten må krypa
opp i for å koma seg over på dyra. Ein
kan også nytta førebyggjande behandling
mot flått ved hjelp av medisin som ein
slår langs ryggen av dyret.

Utvortes parasittar
Dei viktigaste utvortes parasittane hos
storfe ute på beite er fluger, klegg og
skogflått, medan talet på lus og skabb-
midd, som kan vera til stor plage for dyra
inne i vinterhalvåret, gjerne går sterkt
ned når dyra kjem ut.

Skogflåtten finst som før nemnt langs
kysten og overfører den blodparasitten
som gjev babesiose. Kvart av dei tre sta-
dia av skogflåtten (larve, nymfe og vak-
sen) syg blod i ein kortare periode på dyr
eller menneske og finst elles på bakken
eller i gras og buskar. Hos storfe er det
særleg dei vaksne hoflåttane som syg
blod. Dei er gråblåe og ca. 1 cm lange
når dei er fullsogne.

Fleire arter av klegg og blodsugande
fluger er til stor plage for storfe på beite
med sine smertefulle stikk. Andre fluger
lever av å slikka i seg væske frå mulen,
nasebora, augene, spenekanalopninga,
eller frå sår i huda, og desse er også til
stor sjenanse for dyra. Begge typar fluger
kan også finnast i og ved fjøset. 

Ved stor flugeplage vil dyra bli sterkt
uroa og bruka mykje tid på å prøva å
jaga bort flugene. Dette går ut over fôr-
opptaket og kan redusera tilveksten.
Klegg og fluger kan også overføra ulike
sjukdommar. Ein kan redusera flugeplaga
ute på beite ved å behandla dyra på
ulike måtar. Det vanlegaste er bruk av
flugemiddel som blir påført dyra i ei stri-
pe langs ryggen. Dette reduserer flugep-
laga i sterk grad i ein periode på 2-6
veker.



er tilgang på friskt kraftfor i automaten.
Her nytter det ikke med ”skippertaksfo-
ring”. Vomfloraen som har innstilt seg på
appetittforing av kraftfor må ha en jevn
tildeling.  Drar eieren på ferie i 14 dager
og automaten blir stående tom, for så å
bli fyllt opp igjen uten ny tilvenning, er
man nærmest garantert at kalvene for-
spiser seg på kraftforet.

En annen ting som kan være en utfor-
dring, er regn som til tider kan komme
like mye vannrett som loddrett.
Kommer vann i kontakt med kraftfor må
dette fjernes.  I motsatt fall vil kraftforet
raskt bli infisert av mugg og vi kan opp-
leve å få toksinforgiftning av kalvene.  

Et annet praktisk problem er at åtsel-
fugl som kråke og ravn raskt finner ut av
automaten.  En ting er selvfølgelig at det
er lite bærekraftig å fore frem åtselsfugl.
En annen ting er at disse fuglene legger
fra seg ekskrementer i foret til kalvene.
Dette er åtselfugl som raskt kan dra med
seg smitte som f.eks. salmonella.
Undertegnede har hatt god erfaring med
at problemet kan avhjelpes med å
henge opp plaststrimler i forkant av for-
krybba.  Plaststrimlene er av samme
type som brukes som kuldesperre
mellom isolert og uisolert bygg etc.
Dette vil hindre fuglene tilgang mens
kalvene raskt vil forstå veien til kraftfo-
ret.

Når høsten kommer og beitesesongen
er over ser man gevinsten med krypfo-
ring.  Det er tid for å skille ku og kalv.

Dette er en traumatisk opplevelse for
begge ( av og til også for eieren).
Samtidig skal kalven også vennes fra
beite til ensilert grovfor.  Hvis kalven i
tillegg også nå først skal påvennes kraft-
for, er man garantert en knekk i vekst-
kurven i form av en stureperiode hos
kalven. En kalv som har gått i krypforing
vil håndtere denne perioden
mye bedre i og med at den
allerede er påvent kraftfor.

En annen positiv effekt ved
krypforing er at det sikrer
proteintilgangen i den sterke
fasen av muskelsettingen,
noe som gjerne resulterer i
bedre klassing ved slakting.
Når det gjelder kraftfortype
har undertegnede benyttet
felleskjøpets Formel BIFF
med godt resultat.

Velger man å lage automa-
ten selv, er det viktig at man
bruker riktige mål slik at ikke
dyrene blir sittende fast eller
skader seg.  Grunnmålene til
automaten i artikkelen ble
tatt fra en automat som sto i
beite til Poumpadourbeset-
ningen, Correze i Frankrike.
Hjul, traktordrag, påfyllings-
mekanisme og fuglebeskyt-
telse er egen videreutvikling
som er gjort i samarbeid
med et lokalt sveiseverksted.
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Hjul avmonteres og traktordrag slåes opp
etter transport. Legg merke til fuglebeskyt-
telsen.
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Sterke semintall 
for limousin

Nytt fra AvlsutvalgetNytt fra Avlsutvalget

Av Ola-Jørn Tilrem

I 2004 ble det foretatt  2128 insemine-
ringer med limousin. I tillegg kommer
privatimporterte doser. Bruken fordeler
seg på 1917 norskproduserte doser og
211 importerte. Den norske populasjo-
nen med stambokførte mordyr teller i
dag ca. 825 stk.

Det er både gledelig og inspirerende å
konstatere at avlsarbeidet tas på alvor,
og at så mange slutter opp om semin-
bruken. Det at en rase allerede  fra eta-
bleringsfasen legger grunnlaget med

høy andel semin etter gode okser, er av
meget stor verdi for det videre avlsar-
beidet. Nå kan semin på semin legges
lag på lag. Det vil gi resultater.

Limousin er en ung rase i Norge, og vi
har satt oss høye mål. Rasen har vært
her i landet bare 12 –13 år. Flere av de
andre kjøttferasene har 30 – 40 års for-
sprang på oss i tid. Men vi har valg en
vinner, og vinnerkulturen skal stimuleres.
Økt seminbruk er ett av virkemidlene
som den enkelte avler kan bidra med.
Året 2004 var som sagt bra, 2005 skal
bli enda bedre.

Årsmøte i Norsk
Limousin 1. april 2005
Utrag fra sakene som ble behandlet og
valgene:

Vedtektsendringer
Forslag til reviderte vedtekter ble utdelt.
Det var foreslått tre endringer:
• Navneendring fra Norsk
Limousinforening til Norsk Limousin
• § 3: Endre setningen: ”Innkallelse skjer
med minst 1 måneds varsel.” til
”Innkallelse skjer med minst to ukers
varsel”.
• § 8: Legge til to setninger: ”Styret vel-
ger ansvarlig redaktør for bladet
Limousinnytt. Redaktør har møte- og
stemmerett i styre.”

Navneendring:
Det ble spurt etter begrunnelse for nav-
neendring. Det ble også hevdet at nav-
neendringen kunne skape forvirring i
markedet i forhold til LUN. Bjugstad
besvarte spørsmålene.

Navneendring fra Norsk
Limousinforening til Norsk Limousin ved-
tatt mot én stemme.

Endring i § 3:
Endringen enstemmig vedtatt. Det ble

imidlertid bedt om at styret kunne kunn-
gjøre datoen for årsmøtet så tidlig som
mulig, for eksempel i Limousinnytt.

Endring i § 8:
Det ble kommentert at det ikke virket
riktig at den styreutnevnte redaktøren
skulle ha stemmerett. Det er årsmøtet
som velger de tillitsvalgte. Bjugstad
begrunnet styrets standpunkt med at
ansvaret for bladet skulle ligge i styret
og at redaktørjobben ville bli mer etter-
traktet. Formuleringen i vedtektene var
gjort som en ren sannsynlighetsbereg-
ning for å få gitt ut bladet.

Det ble foreslått å endre formuleringen
”møte- og stemmerett” til ”møte- og
talerett”.

Før votering ble det opplyst at et flertall
mot endringen i praksis ville bety at
saken ble utsatt til neste årsmøte. Det
ble også hevdet fra Bjugstad at årsmøtet
måtte plassere ansvaret for bladet der-
som forslaget faller. Dette ble imøtegått
av Romsås som fastslo at arbeidet med
bladet ville fortsette som vanlig fram til
neste årsmøte dersom forslaget falt. 

Forslaget om endring av § 8 ble tatt opp
til votering: Forslaget vedtatt mot to
stemmer. Hele § 8 lyder da slik: ”Styret
velger eller innstiller til valg av forening-
ens representanter i utvalg og råd. Styret
velger ansvarlig redaktør for bladet
Limousinnytt. Redaktør har møte- og
talerett i styre.”

Valg av styremedlemmer og 
varamedlemmer
Valgene ga følgende resultat:
Valg av leder: Helge Bjugstad

Valg av styremedlemmer:
Ola-Jørn Tilrem
Carl Richard Schjøll (ny)

Styremedlemmene Øivind Aandstad og
Marit Føreland var ikke på valg.

Varamedlemmer:
1. vara: Håvard Nørstegård (ny)
2. vara: Anders Myhre Velo
3. vara: Trond Clausen

Fagtur til
Danmark
Norsk Limousin er i ferd med å
planlegge en fagtur til Danmark
Tid: 27. – 29. oktober 2005

Programmet er under utarbei-
delse og vil bli kunngjort senere.
Det vil inneholde:

Gårdsbesøk i store og små
limousinbesetninger med ulike
typer husløsninger, i avlsbeset-
ninger. Besøk hos en utvalgt
gårdsforretning, en nyetablert
butikk-kjede, Sevel Kro og innslag
ved Friland AS.
Turkomite:
Carl Richard Schjøll tlf. 61160524
Martin Scharning tlf.63907127
Mathias Romsås tlf 90134045
Pris:
Kr. 3 085.- 
Enkellugar/rom-tillegg: kr. 410.-

Påmelding til Feriespessialisten på
telefon 612 92655.
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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.
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