
Det er viktig å utnytte fôret godt alt etter tilgang og pris, krav til
næringsbalanse og slik at arbeidet med fôrtildeling skal være mest
mulig rasjonelt, skriver Øystein Havrevoll blant annet i en artikkel om
temaet inne i bladet. Vi bringer også stoff om fullfôring, og fem
limousinavlere forteller om sitt opplegg. Side 10 

Fokus på riktig fôring 

Champeval -
en av de beste
Besetningen derfra preger både
fransk og internasjonal avl på limou-
sin. Side 6 og 7

Opp én krone
på Kalv Unik
Etterspørselen etter Kalv Unik er stør-
re enn tilgangen. Merprisen settes
opp. Side 12

LimousinNyttLimousinNytt
Norsk Limousin nr. 4-2005

Medlemsøkning
Norsk Limousins vervekampanje har gitt resultater. Medlemsmassen har økt
med 30 prosent. Side 2

Thorstein Hensrud, Jevnaker, er blant de ”5 i fjøset” som etter oppfordring beretter om sit fôringsopplegg.
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Når det nærmer seg årsskifte er det på
tide å evaluere året som har gått.

Året startet med at årsmøtet vedtok ny
avlsplan. I forkant var det sterke
meninger som forfektet forskjellige syn.
Delte meninger var det på årsmøtet , i
avlsutvalget og i styret. Enkeltpersoner
tok ansvar for komme til enighet og ikke
minst viste de respekt for vedtaket
gjennom å arbeide for å få riktig gensta-
tus på alle stamtavler. Samarbeid gir
resultater!

Dette medførte at styret, avlsutvalget
og redaktøren kunne ha full fokus på
Limousinnytt. 

Styret har registrert en medlemsøkning
på ca 30 % som er et resultat av verve-
kampanje, og ikke minst at hvert enkelt
medlem tenker å verve nye medlemmer
når vi alle er i kontakt med nye eller
eksisterende kjøttprodusenter som ikke
er medlemmer i Norsk Limousin. Takk til
Dere alle.

Jeg våger den påstand at det aldri har
vært flere besetninger i Norge som har
benyttet limousinokse til bedekning enn
i år. At noen produsenter ønsker limousi-
nokse for å bedre slakteoppgjøret har vi
registrert før, men at flere større charo-
laisbesetninger har gått til innkjøp av
limousinokser er noe nytt.

Hva skjer i de besetningene når de får

lettere kalving og ikke minst en mer
livskraftig kalv som tar spenen tidligere
enn forventet?

Limousinnytt er det enkelttiltaket som
er av størst betyding for videre vekst av
antall limousindyr i Norge. Limousin Unik
har gjennom bladet fått en unik mar-
kedskanal mot råvareprodusentene.
Gjennom bladet skal avlsutvalget pre-
sentere norskproduserte seminokser, og
ikke minst hvert år presentere nye spen-
nende importokser.

Hvis du som medlem har en hendelse
eller et aktuelt tema så nøl ikke med å
ta kontakt med redaktøren.

Vårt felles mål for neste år er at vi alle
jobber for å ha 200 medlemmer innen
utgangen av 2006.

Ønsker Dere alle ei god jul og godt
nyttår med limousin i fremgang.  Ønsker
alle velkommen til vårt årsmøte i slutten
av februar.

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

Samarbeid gir 
resultater

Aandstad A/S
Gullberg, 1860 Trøgstad

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

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

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

kvalitetsutstyr fra anerkjente danske og svenske leverandører.

Fanggitter og andre typer fronter Liggebåser - Bingeskiller

Stensler - Avsperringer - Lettgrinder Utfóringshekker - Gummimatter

Kraftautomater for kalv - Kalvehytter Drikkeutstyr - Behandlingsbokser

Galebreaker naturlig ventilasjon Roterende rundballepigg

Fullfórblandere Transportvogner

Såmaskiner for mais TexWay underlagsmatter
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De siste tyve årene har vært som et sammenhengende mareritt for britiske ammekuprodusenter. 

Velger limousin 
når det hardner til

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

EEUUss  
mmeesstt
ssoollggttee  

mmiinneerraall!!

Av Ola-Jørn Tilrem

Ikke før hadde kugalskapens jerngrep
begynt å løsne, så satte munn og
klauvsyken inn. Vi husker alle de enor-
me bålene med brennende kveg.
Parallelt med dette ble det kjørt et
sterkt press mot prisene på storfekjøtt
som følge av liberalisering, import og
frihandelspolitikk. I fjor ble dyretilskud-
dene på ammeku fjernet.

Inntil de siste par tiår har Storbritannia
vært regnet som den ubestridte stor-
makt i verden når det gjelder kjøttfera-
ser. Hereford, Angus og Shorthorn er
bare noen av øyrikets raser som kan se
tilbake på hundre år med eksport til
alle verdenshjørner.

I dag er situasjonen en annen. De som
fortsetter i ammekuproduksjonen er på
kontinuerlig kostnadsjakt. Det er også
sterkt fokus på at dyrematrialet skal

innfri kravene til høyest mulig slaktek-
valitet og dermed beste pris.
Innstillingen er ofte at bare det beste er
godt nok. I en slik sammenheng faller
de fleste raser igjennom. 

Den første limousin kom til
Storbritannia så sent som i 1970. I dag
er limousin den mest brukte rase og
har vært det i de siste ni årene.

Over 25 % av kalvene som kommer til
i både melke- og kjøttbesetninger har
limousin til far. Limousin er større en

rase nummer to og tre til sammen. Det
fødes over en halv million flere kalver
etter limousin enn øyrikets største ste-
degne rase som er Aberdeen Angus.
Disse tallene er bare en understreking
av limousinrasens kommersielle evner
til å møte det markedet etterspør. Og
det på en måte som gir lave kostnader
og høy inntjening til produsenten, sier
Ian Kerr som er leder av den britiske
limousinforeningen.

2004 Statistikk: British Cattle Movment Service
ENGLAND WALES SCOTTLAND TOTAL

Limousin 403,732 127,870 184,718 716,320
Charolais 174,553 75,073 128,940 378,556
Simmental 149,820 14,259 71,726 235,805
A Angus 119,787 9,267 72,964 202,018
Belgian Blue 145,615 24,981 23,808 194,404
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Av Marit Føreland

Etter hvert begynner dette utsagnet å gjel-
de flere enn jeg trodde.  Og i det jeg kjører
nedover i Surnadalen, og ser de fantastiske
beitemulighetene, dyrkamarka på flate jor-
der – elva som deler dalen i to – sola høst-
lig lav i terrenget, slår det meg at her må
det være optimisme og pågangsmot?  

Vi har avtalt at jeg skal komme denne
lørdagen. Når jeg svinger inn på tunet til
Ola M. Fiske, kona Guri og barna Stine (8),
Sindre (13) og Martin (17) er det full akti-
vitet med fjøsbygging, rengjøring av høs-
teutstyr, møkktank osv.  Også venner av
gutta er kommet til gards, og er med og
tar i et tak – det er godt ut i oktober og
dyra må snart settes inn.

Guri og Stine hilser meg velkommen. I ei
lun varm stue får jeg god innføring i unge
frøken Stine sitt liv og levned – fortalt med
ordrikt engasjement og innlevelse.  Maten
står klar og 

etter hvert kommer far Ola og  resten av
arbeidsgjengen inn til pause.  Samtalene,
temaene dreier seg om gardsdrift og byg-
ging, traktorer og maskiner og ikke minst
Limousin!  

Det som slår meg, er måten familien dis-
kuterer driften på.  Alle er inneforstått med
alt som må gjøres - og hvordan arbeidet
fordeles. Ansvaret som spesielt guttene
legger for dagen om ting som må gjøres, i
hvilken rekkefølge og av hvem, imponerer
meg.  Bare vedlikehold av alle gjerder og
hvordan det skal gjøres til ny beitesesong,
er interessant.

- Kunne ikke ha klart alt uten dyktig
hjelp av guttene, sier Ola. - De har etter
hvert fått ansvar, og gjør en jobb jeg er
stolt av.  Martin fikk avgjøre kjøp av
nytraktoren – (jeg observerte tre grønne
ute på tunet ved ankomst) – skikkelig
rundballepresse og slåmaskin.  For mye av

inntjeningen er rundballepressing i som-
merhalvåret, og det er Martin som gjør
mye av den jobben.  Han har dessuten
allerede sett seg ut en tomt hvor det store,
nye fjøset skal reises en gang i framtida!
slår Ola fast.  Odelsgutten er litt raskere ute
etter matpausen – må bli ferdig med å
legge tak over nybygget!

Produksjonen
Mange hender trengs når 116 tonn melk
skal produseres, og 70 kalvinger håndteres
i året; 20 i melke- og 50 i ammekuproduk-
sjonen.

Som så mange andre har Guri og Ola
startet med å krysse NRF.  Nå leveres det
bl.a. okser som er opp mot 7/8 Limousin.
Han viser meg en avregning fra Gilde, og
er stolt over slakteresultatet.  Gjennomsnitt
U+, fett 2%.  Fôringsseddelen er rundballer
og Formel Biff.  

Gården/fôrgrunnlaget:
2900da utmarksbeite.  600 da dyrkamark.
500 da halm samler han inn fra naboer, og
halvparten amoniakkbehandles, spesielt
hvis han ikke er sikker på at halmen er tørr
nok.  Av utmarksbeite er 1500 da inngjer-
det på den ene siden av elva, og 1400 da

setereiendom inne i Vindøldalen 1,5mil fra
gården.   Her inne er  400 da  inngjerdet,
og en del av bølingen ammekyr, kalver og
kviger sendes hit.  Guri inviterer meg opp
dit til sommeren:  – Det er så herlig å
komme dit; mange sommerdager tilbring-
er jeg der.

Denne lørdagen er alle kjøttfedyra samlet
i to store flokker rundt gården – beitese-
songen er slutt, og de fôres med rundbal-
ler.  Ola understreker hvor viktig det er for
gården å ha gode utmarksbeiter – det er
det økonomi i.  Når 200 dyr skal fôres
gjennom vinterhalvåret må en ha godt
med fôr og godt å slippe beiting på dyrka-
marka.

Renraset Limousin
Renraset Limousin avlsokser går rolig i hver
sin flokk – det ser ut som de stort sett er
ferdige med jobben sin for i år.  

Insemineringen starter i april og kalvings-
esongen foregår fra januar til mai.  Det er
inseminert med sæd fra både Liberal og
Malibu, og stor er forventningen til ei vak-
ker Liberalkvige som Sindre henter inn og
viser fram.   Han ser ut til å ha et spesielt
lag med dyra, og kunnskapen om hvert
enkelt individ er tydelig.   Familien har

Om familiesamhold og
framtidstro
” Det ble slutt på prøvetiden i
krysning da vi ved en tilfeldig-
het ble kjent med Limousin!” 

Ola M. Fiske og kona Guri ved inngangen til det siste utbygget som inneholder tråkktalle og
rommer 20 kyr.

På  besøk hos storbonden Ola M. Fiske i Surnadal:
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overtatt en gård lenger opp i dalen, og
den skal han overta! – At det er interesse
for dyra og ønske om å bli bonde, er det
ingen tvil om hos 13-åringen.

Fjøsbygging over år
Ola overtok gården etter sine foreldre i
1992, og har bygget nytt melkefjøs med
plansilo, et kaldfjøstilbygg til gammelfjø-
set, og er nå snart ferdig med en ny utvi-
delse;  et påbygg på gammelfjøsets nedre
langvegg.  I skrivende stund vet jeg at alle
dyra er satt inn, og at han har tatt påbyg-
get i bruk.  Disse avdelingene henger prak-
tisk i hop, og inndeles i avdelinger etter
dyras alder.  Det nye påbygget skal romme
kvigene.  Nærmest ”gammelveggen” er
det båsrekker, og ytterst fanghekk og
fôringsplass. 

Gjødselhåndteringen er delt i blautgjød-
sel fra melkefjøset/oksefjøset og talle fra
gammelfjøs/kaldtfjøs/nybygg.  All gjødsel
lagres i kjeller og rundkom, og kjøres ut
om våren.

Silobygget – plansiloen – har han ikke
bruk for som fôrlager ettersom han legger
all avling i rundballer.  Det har han bygget
om til oksefjøs.  Et fôrbrett i midten og
med henholdsvis 4 romslige binger på den
ene siden og 3 på den andre.  Siloen som
kjeller med spalteplank over.   I en slik
binge setter han alltid en to – tre NRF-
okser.  Erfaringen hans er at da tar de etter

kjøttfeoksene sitt rolige og mer bedagelige
gemytt, og de vokser og utvikler seg
bedre.   Noe å anbefale for flere.

Kjøttfemiljøet
For Guri og Ola er det å treffe folk som er
interessert i kjøttfe, og spesielt ha tilhørig-
het i Limousin-miljøet viktig.  Så sant de
kan, er de med på fagdager og turer.

Akkurat der de bor, er det få som deler
deres interesse for ammekua, og de reiser
gjerne et stykke for å treffe likesinnede.  

For meg er det alltid hyggelig å treffe
familien – vi har fulgt hverandre i noen
Limousinår – helt siden en stolt Marcello
med stambok forlot Oppdal!

Datter av 72004 Liberal født 24.01.05. Kviga er 87,5 % limousin og er svært så tillitsfull.
Fiske har fått fire kviger etter liberal i år.

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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Av Georg Lorentzen

De to første gangene man besøkte
denne besetningen resignerte man bare
i en slags taus beundring. Det samme
ved flere anledninger på landsutstillinger
og auksjoner. Denne gangen er man
bedre forberedt, og har som målsetting
å fravriste den lune bonden fra Seilhac
noen av hans hemmeligheter når det
gjelder å avle frem god limousin. 

Besetningen teller 90 kyr og ti prosent
av kyrne er blant de én prosent beste i
Frankrike. Det som kanskje er mest fasci-
nerende med Champeval, er evnen til å
få frem dyr som scorer meget høyt på
nær sagt alle egenskaper. Dernest at de
også har stor gjennomslagskraft til å gi
disse egenskapene videre til neste ledd.
Dette har gjort at besetningen er med å
prege limousinavlen ikke bare i
Frankrike, men hele Europa. 

Norsk import
I fjor importerte Norsk Limousin semin
etter oksen Junior som er fremavlet i
denne besetningen. Det er nå bare 400
doser igjen i Frankrike av oksen. De vil
bli forbeholdt fransk avl, - så er du en av
de heldige som fremdeles har igjen
doser, så ta godt vare på dem. Bruk dem
på dine beste kyr, og kryss fingrene for
at det blir kvigekalv. 

En annen markant avlsokse med gode
mors og produksjonsegenskaper som har
bidratt til å gjøre Champeval kjent er
Domino. Men de senere årene er det
først og fremst Nectar som blant annet
vant klassen for kjøttfylde på landsutstil-
lingen både i 2001 og 2002. 

Interessante morslinjer
Det har vært mye fokus på oksene fra
denne besetningen, men kanskje vel så
interessant er morslinjene. Det er når
man dykker 10 til 20 år tilbake i
Champevals morslinjer at man skjønner
at dette ikke dreier seg om hemmelig-
heter. Det dreier seg om et gardsbruk
der man i generasjoner har vært tro mot
sine avlsmål, utrolig dyktig til å plukke
ut avlsdyr og kombinere disse. De har
innsett at avl tar tid samt hatt troen på
at det var gjorde var rett. 

Det lar seg ikke gjøre å omtale kyr i
denne besetningen uten å nevne junior-
dattera Nostalgie. Hun har 117 i indeks

på melk, og en samlet morsindeks på
124. En av hennes fantastiske avkom
med Nektar som far, er kua Ritournelle
med en samlet morsindeks på 128. 

Oksen Visjon 
Det som egentlig brakte meg til
Champeval denne gangen, var en ung
okse ved navn Vison. Han er en typisk
representant for ”lag på lag”-avlen til
Champeval. I Visons årer flyter det aller
meste av det beste fra Champevals avl.
Vison ble auksjonert bort i Brive i sep-
tember og solgt til Irland. Det var inter-
essant å få se ungoksen uka før han ble
sendt. Han fremsto med meget god

Champeval blant de 
aller beste i Frankrike
Besetningen til Champeval er med å prege limousinavlen både i Frankrike og hele Europa. I fjor
importerte Norsk Limousin semin etter oksen Junior som er fremavlet i denne besetningen. Det er
nå bare 400 doser igjen i Frankrike av oksen og vil bli forbeholdt det franske markedet!

Jean-Pierre Champeval med Nectar fotografert i 2002 – året Nectar vant Landutsillingen
som mest kjøttfulle okse. Hans datter Star vant klassen av kjøttfulle kviger.

VISON:
NAVN SLEKTSKAP FØDSEL TILVEKST MUSKEL SJELETT MELK MORSINDEKS
Nino far 104 112 113 118
Ritournelle mor 94 116 114 116 110 128
Nostalgie mormor 94 104 116 105 117 124
Nectar morfar 86 121 123 121
Junior mormors far 92 104 118 102 112 120
Andre okser bak i blodslinja til Visjon: Lino, Genial, Domino, Tarvis, Cactus



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

7

lengde, kjøttfylde og størrelse. Vison er sønn av før omtalte
Ritournelle og Nino (sønn av Lino). Det er planen at Vison
skal semintappes, og avlsutvalget  i Norsk Limousin jobber
nå for at våre medlemmer skal få tilgang på semin etter
han i 2006.

Vision er her 15 måneder gammel.

Nostalgie har 117 i indeks på melk, og en samlet morsindeks
på 124.

Ritournelle er mor til Vision.

Tre generasjoner Champeval: Fra høyre Jean-Pierre, sønnen
Damien , selveste  ”Grand Père” og artikkelforfatter Ola-Jørn
Tilrem.
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Av Øystein Havrevoll, Team storfe, Gilde
Norsk Kjøtt

Om lag 70 prosent av fôret rekna på
energibasis går med til ammekua inklusi-
ve rekruttering, mens resten, 30 %,  blir
brukt direkte i kjøtproduksjon på oksar
eller kviger.  Det er viktig å utnytta dette
fôret godt alt etter tilgang og pris, krav til
rett næringsbalanse  og  slik at arbeid
med fôrtildeling skal vera mest moglege
rasjonelt.

Næringsbehov gjennom 
vinteren
Næringsbehovet  er inndelt i energi
(FEm) og stoffleg innhald i rasjonen (pro-
tein, mineral og vitamin).
Næringsbehovet vil variera med avstand
til kalving, alder og storleik på dyra.
Limousin-kua er ei relativ stor ku, og
næringsbehovet til vedlikehald av krop-
pen både for energi (FEm) og protein
(AAT/PBV), mineral og vitamin er knytt
til kor tung kua er.  I figuren nedanfor er
det sett opp energibehov til vedlikehald
hos kyr av ulik storleik.

Det er rekna med at kyr av kjøtferasar
har 15-20 % lågare næringsbehov til
vedlikehald enn  mjølkeku-rasar. Årsaka
til dette er truleg knytt til nivå på mjølke-
produksjon.  Ekstra krav til energi på
grunn av aktivitet blir også lagt inn i ved-
likehaldsbehovet. Her har eg rekna med
0,5 FEm/dag.  For ei Limousin-ku på 600
kg er vedlikehaldsbehovet 4,9 FEm/dag,
700 kg 5,4 og 800 5,9 FEm/dag.  I tillegg
er det behov for næring til vekst hos  kvi-
ger og unge kyr.  Dette kan utgjera 0,5 –
1,5 FEm/dag.  Behov for næring til fos-
terproduksjon aukar raskt dei 3-4 siste
månadene før kalving:  0,5 i 6. månad,

1,0 FEm i 7. månad, 1,7 i 8. månad og
2,7 FEm den siste månaden.  

Næringskravet er også avhengig av
vekta på nyfødt kalv.  Protein-behovet er
relativt lågt til vedlikehald og fosterpro-
duksjon.  God omsetting i vomma og
produksjon av mikrobeprotein dekkar
oftast behovet som  er kring 80 gram
AAT per FEm.  Kravet til mineral og vita-
min er heller ikkje så høgt, men  einsidig
fôring kan gi underdekking.
Kalsiumbehovet aukar raskt inn i mot kal-
ving  og nok vitamin A og vitamin E er
nødvendig for å få livskraftige kalvar. 

Overfôring av energi fører til aukande
hold  på ammekua, mens overfôring av
protein (høg PBV) fører til energitap når
dyret må kvitta seg med nitrogen
gjennom urinen.  Rikeleg mineral- og
vitamin-forsyning i ein periode, kan gi
forrådslager i kroppen til bruk i periodar
med underdekking seinare.  Men ubalan-
se i opptak  av enkelte  mineral og vita-
min kan virka hemmande på opptak og
utnytting av andre stoff. 

Dyra skal alltid har tilgang på reint og
friskt vatn. Husk at for kvar kg opptak av

fôrtørrstoff, har kua behov for 3-
4 liter væske i form av drikke,
fuktighet i fôret eller cellevæske
i plantene som blir frigitt ved
omsetting.  

Bruk målband og fôr dyra
etter hold
Ta brystmål på dyra for å kon-

trollera vekst og utvikling spesielt av
ungdyr og kviger.  Dersom vaksenvekta
til Limousin-kyrne i buskapen er 650  kg,

bør kvigene vega 400 kg ved paring
(60%)  og  minst  550 kg etter første kal-
ving (85% av vaksenvekt).  Brystmål av
kyrne viser også  eit tal for gjennomsnitt
og variasjon i levande vekt i buskapen.
Dette bør me bruka aktivt ved fôrplan-
legging gjennom året.

Vekt og hold på dyra bør vurderast i
samanheng.  Holdbedømming blir både
her i landet og i andre land ofte vurdert
etter ein skala frå 1 til 5.  1= svært tynne
dyr, 2-3 er middels, 4 er feite dyr og 5 er
overfeite dyr.   Høveleg hold er 2,5 – 3,0
fram til kalving.  Det er eit mål å halda
kyr som i middels hold  frå avvenning til
ny kalving.   Men tynne kyr bør få 1-2
FEm/dag ekstra fôr, mens feite kyr bør få
avgrensa fôring helst før avvenning og
like fram til kalving. 

Del dyra inn i grupper etter alder og
næringsbehov

Limousin er som anna storfe eit flokk-
dyr.  Men ein felles flokk av alle hodyr gir
lite rom for driftsstyring i buskapen.  Som
eit minimum bør flokken delast i tre:

• Avvendte kalvar til rekruttering
• Drektige kviger og andre kyr som er

tynne
• Vaksne kyr i middels hold
Når kalvinga startar, bør ein dela frå kyr

som har kalva frå resten av flokken.   Kyr
som mjølkar har meir behov for godt fôr,
og kalvane bør dessutan ikkje få tilgang
til å suga på kyr som ennå ikkje har
kalva. Dette vil redusera kvaliteten på
råmjølka som den nye kalven treng så
sårt til.

Optimering av dagsrasjonar etter
næringsbehov og tilgang og pris på fôr

Fôring av Limousin-
kua gjennom vinteren
Målet med ammekua er å ala opp ein livskraftig og fin kalv til avvenning kvart år.  Denne kalven er
grunnlaget for rekruttering eller produksjon av kjøt.  

Tørrstoff % i surfôr FEm/kg tørrstoff Kg fôr per FEm
20 0,85 5,9
25 0,85 4,7
30 0,85 3,9
35 0,85 3,4
Lik tørrstoff % Ulik energikonsentrasjon Kg fôr per FEm
30 0,75 4,4
30 0,80 4,2
30 0,85 3,9
30 0,90 3,7
30 0,95 3,5



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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Først og fremst skal dyra fôrast etter hold.  I dei fles-
te tilfelle må ein avgrensa bruken av surfôr elles blir
dyra for feite.   Men 1-3 FEm grassurfôr i dagsrasjonen
sikrar ei god omsetting i vomma og nok stoffleg
næring spesielt karoten som er forløpar til A-vitamin. 

Alle dyr må då kunna eta samtidig, elles vil dei
dominante dyra stikka av med den beste del av rasjo-
nen. 

Både tørrstoffinnhald og kvaliteten på fôret avgjer
kor mange kg fôr som går med til 1 FEm, sjå eksem-
pel i tabellen på forrige side.  

Analysar av grovfôret er spesielt nødvendig til fôr-
planlegging i oksekjøtproduksjonen, men det gir  også
nyttig erfaring ved fôrplanlegging til ammekyr.  For
meir informasjon om analysar  og bruk av grovfôr sjå
www.analycen.no  og www.grovfornett.no. 

Ammekyrne skal ha nok struktur i rasjonen slik at
dyra kan kjenna seg mette og bruka nok tid til drøv-
tygging.   Grovfôr med høgt innhald av fiber eller cel-
leveggstoff (NDF) er aktuelt til å justera fôrstyrken og
styra hold-utviklinga.   Ammoniakk-behandla halm,
frøhøy eller seint slått høy og grassurfor er aktuelle
fôrmiddel til dette. 

Enkelte produsentar har tilgang til ulike alternative
og ”rimelege” fôrmiddel slik som brød, potetavfall,
kornavrens,  myse med meir.   Husk at låg pris per kg
ikkje alltid er billig fôr.  Jamn tilgang, god hygienisk
kvalitet og god kjennskap til næringsinnhald (tørrstoff,
feitt, protein og mineral) er nødvendig for å kunna
bruka alternative fôrmiddel i rasjonen til ammekyr
eller oksar.

Mineral og vitamin bør gis spesielt.  Når ein brukar
litt surfôr i rasjonen, kan mineral- og vitamin-blan-
dinga strøs oppå surfôret.  Automatfôring av tilskotsfôr
frå fôrboksar er også mykje brukt, men korleis sikrar
ein at alle dyra får nok i seg?  Ta kontakt med leveran-
dør om du er usikker på dagsmengder som dyra bør
få.  Alle dyr bør ha tilgang til saltsteinar. 

Etter kvart er det fleire som brukar fullfôr til amme-
kyr og oksar med godt resultat.   Anten må rasjonen
tilpassast behovet hos ammekyrne, eller så må fullfôr-
rasjonen avgrensast med tillegg av meir strukturert fôr
for eksempel halm. 

Fleire vegar til målet-  
Friske dyr veks og utviklar seg etter den næringa dei
får.  Men det er fleire måtar å ordna fôringa på for å
oppnå fruktbare og gode ammekyr.  Eg vil difor visa til
andre innlegg i dette bladet som tek for seg erfaring
med praktisk fôring på det enkelte bruket.   Fôring av
Limousin-kua omfattar ein stor del av totalfôret på
garden sjølv med full framfôring av oksar til slakt.  Og
fôret utgjer gjerne over 70 % av dei variable kostna-
dene kjøtproduksjonen.  Storfekjøttkontrollen viser
m.a. at det er eit stort potensiale til å auka tal avvente
kalvar og å utnytta fôret betre.  Team storfe er eit
nettverk av rådgivarar i Gilde med bra kompetanse og
erfaring på rådgiving.  Me har nå utvikla eit nytt tilbod
FôrPlan  som nettopp tek for  fôroptimering, fôrdispo-
nering og driftsøkonomi i ammekuproduksjonen.  Har
du råd til ikkje å bruka oss?
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I denne utgaven av
LimousinNytt setter vi fokus på
fôring av limousin. I tillegg til
at vi bringer fagartikkel av
Gildes Øystein Havrevoll, har
redaksjonen utfordret fem
limousin-avlere til å komme
med sine erfaringer.

Brian Gjermstad
7629 Ytterøy

Jeg startet med 7 limousiner i 1994.
Siden da har jeg gjort meg mange gode
erfaringer, men også en del dyrt kjøpte
erfaringer. Det har vært store problemer
med selenmangel i besetningen og jeg
har mistet flere dyr som følge av det.
Dette har gjort meg oppmerksom på vik-
tigheten av at en drektig limousin får i
seg de nødvendige næringsstoffene for å
føde en velskapt og sprek kalv. Om
moren har mangel på næringsstoffer, får
det konsekvenser for kalven i tida etter
fødselen fordi melken ikke inneholder
de næringsstoffene kalven har behov for.

At ”dyr spiser de mineraler de har
behov for”, er en myte. Personlig burde
jeg drikke tran for å leve lenge. Men,
gjør jeg det? Nei. Jeg kan ikke fordra å
smake tran et helt døgn etter å ha pres-
set ned den obligatoriske spiseskjeen.
Dyr er ikke så annerledes enn oss men-
nesker. De som trenger mineraler mest,
spiser det ikke nødvendigvis. Det er i
hvertfall min erfaring. Gården ligger ned
til fjorden, og jeg bruker 21-3-8, altså
gjødning med ekstra innhold av salt og
selen. Salt er appetittvekkeren i de fleste
mineralblandinger som er på markedet. 

En Mikrofeeder ble kjøpt inn og prøvet
ut med mineralnæringen Appetitt. ”Fin
boks å klø seg på!” syns dyra. Vitablokk
da? ”Nei takk!” Vitablokk med melasse

på? ”Nei takk!” Mineralnæring oppå silo
utpå høsten? ”La oss prøve om vi kan
sortere det ut av siloen!” Hva med
Felleskjøpets nye påfunn Pluss
Multitilskudd storfe og geit, pelletert? ”Ja
takk, endelig noe som ligner på kraft-
fôr!” Da er alle fornøyde. Ulempen er at
det må rasjoneres.

Fôring siste del av drektighetsperioden:
Ku og kalv går sammen ca. 8 mnd. før
kalven tas fra. De siste 4 – 5 mnd. før
kalving deles drektige dyr inn i tre grup-
per: Kviger, ungkyr som har hatt en kalv
og eldre kyr. Kviger og ungkyr fôres
inne, sammen med ungdyra, på bra silo
og 2 – 4 kg kraftfôr pr. dag samt mine-
ralnæring. Det er alltid rød saltslikkestein
tilgjengelig på fôrbrettet. Kraftfôr kuttes
gradvis ut 6 – 8 uker før forventet kal-
ving. 

De eldre kyrne går ute, og fôres på
mindre bra silo, av andre og tredje slått,
og litt ammoniakklutet halm. De får til-
delt mineralnæring 2 – 4 ganger pr. uke,
og har fri tilgang på rød saltstein.

Fødselsvekten på kalvene har vært ca.

39 kg hos kviger og ca. 43 kg hos kyr.
Hos ikke rene limousindyr har fødsels-
vekten ligget 2 – 4 kg høyere. 

Målet mitt er å få en frisk kalv pr. ku pr.
år. For å nå det målet er fôring under
drektighetstiden nok viktig. Men, viktigst
er kalvens første leveuke. Får den nok
melk? Fins det tegn på mangelsykdom
så må tiltak settes inn straks. Drektige
limousiner er det fineste og kostbareste
norsk landbruk kan fremvise. Lykke til!

5 i fjøsdøra5 i fjøsdøra

Tema: Fôring av
ammeku hos oss

Brian Gjermstad foran limousinflokken på beite

Elisabeth og Tor
Gaarder, 2750 Gran 

Vi har kalving i november-januar. Etter
kalving gis rundballesilo etter appetitt +
litt kraftfôr.

Flokken har tilgang på mineraler året
rundt.

Kalvene tas i fra ca. 1. oktober, og etter
dette pleier kuene å gå ute til den første
kua kalver.



De 2-3 siste mnd før kalving prøver jeg
å være litt forsiktig med fôringen.
Kuene får litt rundballesilo/ ammoni-
akkhalm på beite når dette begynner å
bli dårlig.De går alltid på raigrasbeite til
slutt i sesongen. 

Etter innsett bruker jeg den rundballe-
siloen med lavest forenhetskonsentra-
sjon ofte i kombinasjon med litt ammo-
niakkhalm og ubehandlet tørr halm(de
spiser av strøhalmen) fram mot kalving.
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Tor Gaarder viser årgangens snilleste okse,
med  Charlotte som rytter. Oksen er født 23
okt. 2004, den skal ungdyrkåres i desember

og er til salgs etter dette. Far til oksen er
Louxor 72009

Thorstein Hensrud i sving med fôringa

Johan Holan med et godt tak om oksen
Unikum etter Imperial og Myrtelle. 

Bjørn Bjugstad 
2372 Brøttum

Fri tilgang på NH3 halm
Ca 1/2 kg kraftfor drøv moderat fra
Strand Brenneri.

Ca 35-40 liter/ku med drank ca
28liter/forenhet fra Strand Brenneri. Fri
tilgang på mineraler Vitalix fra Sionor

Kalving skjer mest fra mars til mai,
men også noen på høsten. Etter kalving
økes kraftfôr til ca 2kg/ku/dag. Øvrig
fôring er som før.

Beiteslipp skjer som regel i slutten av
mai.

Kalvgjemme med tildeling av drøvkalv
(Strand Brenneri) fra ca juli og frem til
avenning ca okt/nov.Thorstein Hensrud

3520 Jevnaker

Vi har mesteparten av kalvingene fra
midten av mars og ut april. Kuene slip-
pes på innmarksbeite rundt 17. mai.
Utover høsten går de på raigrasbeite.

Når dette tar slutt, får kuer og kalver
fri tilgang på rundballesilo. Dette betyr
at kuene er i godt hold når kalvene taes
fra i november. Da får kuene kun NH3-
halm etter appetitt. I tillegg er vi nøye
med å gi rikelig med mineraler.

Kraftfôr gis kun til enkelte førstegang-
skalvere som er i dårligere hold. Men
også til disse er vi forsiktig med kraftfôr
til når de kommer langt ut i drektighe-
ten.

Kalvingsvekter ligger på gjennomsnitt
for limousin. Kalvingene de siste åra har
gått lett. Av ca 35 kalver ble alle født
levende i 2004. I år har vi mistet 2 kal-
ver under fødsel, begge p.g.a. alvorlig
feilstilling.

Johan Holan 
7620 Skogn

Den praktiske erfaringen min er ikke
spesielt stor da jeg har hatt ammekyr i
relativt kort tid.
Vinteren 2004-2005 fikk kyrne silo etter
appetitt og mineralnæring etter norm.
Kyrne var i alminnelig bra hold når de
kom inn høsten 2004.  

Kalvingsvansker har det vært lite av.
Siste sesong var det en som måtte ha
litt hjelp.  Gjennomsnittsvekta var 42kg.  

Drektige kviger fores litt forskjellig, alt
etter alder størrelse. Kviger som kalver
ca 2 års alder får litt kraftfor i tillegg til
silo, mens kviger over 2,5 år har for det
meste fått samme fôring som kyrne.
Kvigekalvingene har også gått bra.  Men
den praktiske erfaringstida mi er for kort
til at jeg sitter på noen fasit i forhold til
foringen.

Ellers  vil jeg benytte anledningen til å
ønske alle ”limousinelskere” en riktig
GOD JUL og et  ”RETTELE”  GODT NYTT  ÅR
I 2006 !
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Mer smakfullt fôr og
roligere tilværelse 
med fullfôr
Av Anita Nilsson

Magnus har en ammekubesetning på
150 ammekuer av rasen charolais. - Jeg
tenker på meg selv, - jeg vil ikke spise
poteter, saus og kjøtt hver for seg, men
derimot vil jeg spise det sammen. Utfôrer
man hvert fôrslag for seg blir det mer
konkurranse om fôret. Om jeg skulle ha
kjørt inn hp-masse først, hadde de
dyrene med høyest rang spist mest, og
på grunn av dette ikke følt seg så bra,
sier Magnus.

Fullfôring
Magnus begynte med Keenan for sju år
siden, og det har han aldri angret på.
Magene på dyrene ble bedre, og det ble
roligere i fjøset, siden dyrene hadde til-
gang på et jevnt og smakfullt fôr døgnet
rundt. At dyrene føler seg bedre kommer
av at det blir en jevnere fôromdannelses-
evne og samtidig en bedre fôrutnytting
med fullfôret.

Med fullfôr får dyrene samme konsen-
trasjon på fôret i hver bit, for både de
store og de små dyrene. Ved at dyrene
drøvtygger mer, er det også et tegn på at
dyrene har det bra. Hos Magnus var det i
snitt sju av ti dyr som drøvtygget samti-
dig.

Arbeidsbesparende
- Videre er det arbeidsbesparende å utfô-
re med fullfôr, sier Magnus. - Tenk om
jeg skulle kjørt inn fôr for fôr, det hadde
tatt tid. Nå kjører jeg inn et smakfullt fôr
på en gang. Magnus blander fullfôrmik-
sen på 4,5 tonn hver dag. Alle dyrene får
av denne miksen, men til oksene legges
det på litt toppfôr på miksen.

Kuene får miksen en gang per dag. Når
det gjelder ammekuer kan man ikke gi
fri tilgang av en fullfôrmiks. De skulle bli

for fete, så på kvelden får kuene bare
halm. Derimot rekruteringsdyr og okse-
kalver, får miksen to ganger per dag.

-Jeg mange livdyr, derfor blir det ikke så
mange igjen å føde opp til slakt, forteller

Magnus. Men de oksene som blir igjen er
slakteklare ved 14 til 15 måneders alder
med en slaktevekt på 300 til 350 kilo.
Gjennomsnittsklassifiseringen er R+ og
fettklasse 2+.

-Å velge fullfôr som utfôring er lett, rasjonelt, enkelt og for dyrenes beste, sier Magnus Olsson,
Degerhamn, Øland.-Det må bli et mer smakfullt fôr når man kan blande inn alle ingrediensene.

Magnus fullfôrmiks består av:
Surfôr
Mais
Halm
Hp-masse
Soya
Mineraler
Kraftfôr

AAnnttaallll  ddyyrr:: 250 stykker
FFjjøøss::  nybygget løsdrift
AArreeaall:: 400 hektar (4000 mål) beite
og 110  (1100 mål) hektar dyrket
AAvvlliinngg:: korn, alle fire kornslagene,
erter, brune bønner, mais, eng
samt mat- og fabrikkpoteter.
BBeesseettnniinnggeenn  eerr  kknnyytttteett  ttiill:: KAP
(kjøttkontroll)

Økt merpris for 
Kalv Unik
LUN har vedtatt å øke merprisen for
leveranse av Kalv Unik med én
krone til kr. 16,-/kg. Årsaken til
dette er at selskapet ikke kan levere
nok til å dekke etterspørselen. I høst
ble det åpnet for salg både i Bergen
og Haugesund i tillegg til flere forret-
ninger i Oslo-området.

Det er knapphet på leveransene i
disse butikkene i tillegg til at flere
butikker står på vent for å ta inn
Kalv Unik i sitt sortiment. På årsbasis
blir det levert færre kalver enn hva

det ble budsjettert med. Og det er
lite heldig i og med at Kalv Unik skal
være hovedproduktet. 

Tilgangen på Okse Unik har senhøs-
tes vært større enn salget. Derfor er
det nødvendig å få vridd tilførslene
over til Kalv Unik som er LUNs spiss-
produkt i gourmetmarkedet. Det er
vedtatt at forhøyelsen av merprisen i
første omgang skal gjelde ut mars
måned i 2006. 

Nytt fra LUNNytt fra LUN
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Med fullfôr utfôring blir det en jevnere næringsbalanse i vommen hos dyrene enn ved individuell utfôring
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Derfor skal man gi
dyrene fullfôr
Dyrene har det bra med fullfôr. Dessuten blir det en jevnere produksjon og tilvekst.
Tørrsubstansinntaket av fôret øker på grunn av at man får et mer smakfullt fôr. Dessuten får man fris-
kere dyr. Man kan blande inn fôrmiddel som ikke fungerer hver for seg. Totaløkonomien blir bedre.

På grunn av at hver bit fullfôr som dyret
tar, inneholder samme konsentrasjon, kan
man holde en jevnere pH i vommen. Jo
nærmere idealet, pH 6,5, man kan ligge i
vommen, jo bedre er det for dyret, etter-
som dyret ikke har det bra om pH’en
svinger for mye i vommen. Det gjelder å
holde rett pH-verdi i vommen for at bak-
teriene skal være velfungerende. 

Hver gang man senker pH-verdien i
vommen, dør det en del bakterier, og det
tar ganske lang tid innen det dannes nye
bakterier. Når store mengder kraftfôr utfô-
res, innebærer det også store mengder
lettløselige karbohydrater til vommen.
Bakteriene i vommen gjærer raskt, og det
dannes store mengder flyktige fettsyrer.
Dermed synker pH-verdien.

Cellulose-nedbrytelsen minskes ofte i
individuelle fôrplaner, og fiberforbruket
blir for lavt. Dette leder til for lav pH-verdi
i vommen. Hvordan man skal klare dette
praktisk, kommer ofte an på utfôringstra-
tegi, fôrvalg og strukturen på fôret.Det er
her fullfôret kommer inn.

Ettersom fôret er mikset kan ikke dyret
velge ut en type fôrslag som for eksem-
pel kraftfôr, men må derimot spise mik-
sen som den er. At dyret i tillegg har fri
tilgang på fôret hele døgnet, er positivt
for pH’en i vommen.

Korn som inneholder mye stivelse har
raskere gjæring, noe som fører til en
lavere pH. Når derimot kornet gis sam-
men med strukturfôr som surfôr, kan man
holde en mer nøytral pH og bakteriene i
vommen har det mye bedre. Dette fører
til at dyret har det bedre, spiser mer og
dermed har høyere tilvekst per dag.

Det finnes dyr som fôres med mye
kraftfôr for å oppnå en høy tilvekst, men
iblant orker ikke disse dyrene å spise opp
kraftfôret sitt. Disse dyrene har da fått en
negativ balanse i næringsbalansen.
Begynner man å fôre disse dyrene med
fullfôr øker tørrsubstans inntaket og
næringsbalansen blir jevn. Drøvtyggingen
øker. Minst sju av ti dyr skal drøvtygge
om besetningen fungerer optimalt. Dette

er et bra mål å kontrollere i besetningen
sin for å se om fôringen fungerer. Da vet
man at fôrfordøyelsen fungerer.
Drøvtyggingen pleier å øke når man går
over til fullfôr. Grovfôr inntaket økes mar-
kant ved overgangen til fullfôr, spesielt
om det er luftig fôr slik som det skal være
i en fullfôrmiks.

Dyrene tygger lite når de spiser. Det er i
stedet når de drøvtygger at tyggingen,
den mekaniske nedbrytningen, finner
sted. Drøvtyggernes kinntenner er ujevne
med opphøyninger av kvass emalje. Disse
skjærer effektivt i stykker grove fôrparti-
kler. Under drøvtyggingen pågår tygging-
en av fôrslag ca. 40 sekunder per
omgang. Nedbrytningen er omfattende
og har en viktig betydning for inntaket av
grovfôr.

Nedbrytningen fører til at fôrpartiklene
blir mindre, og at nye og større angreps-
flater for mikroorganismer oppstår. Det
gjør at innblandningen av spytt og mikro-

organismer under drøvtyggingen får
betydning. De sist nevnte følger med
vommaterialet opp i munnhulen og bear-
beides inn i fôrpartiklene samtidig som
spytt tilføres. Mikroorganismenes nedbryt-
ning i vommen kan siden fortsette med
nye og bedre forutsetninger. Her skjer det
altså et samarbeid mellom mekanisk og
biokjemisk nedbrytning, der drøvtygging-
en har den største betydningen.

Mengden produsert spytt per kilo fôr
øker mye om fôret har høy tørrsubstans
innhold. Spyttet inneholder såkalte
bufrende evner, som betyr at de demper
svingningene i pH-verdien. Det er når
spyttet kommer ned i vommen, at dens
bufferkapasitet er verdifull, ettersom
vommiljøet lett skulle kunne bli for surt
siden det dannes syrer i gjæringen.

Raske endringer i fôrplanen er ugunstig.
Mikroorganismene rekker ikke å tilpasse
seg til det nye næringsmiljøet og til hver-
andre, og dermed synker pH-verdiene.

Fullfôrutfôring er gunstig til okseavl der
man ønsker seg en høy tilvekst per dag

…. og til rekrutteringsdyr både innen mel-
keraser og kjøttferaser 
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Av Jan Otto Veiseth

I Klassifiseringskonsulent Solbritt Rosø ved
Fagsenteret for kjøtt gjennomgikk prinsip-
pene for klassifisering etter EUROP-syste-
met. Sammen med Asbjørn Dullum tok
hun for seg skrott for skrott, og illustrerte
hvorfor de enkelte skrottene hadde fått
de spesielle klassene både på EUROP-ska-
laen og fettklassene. For LUN var det da
slaktet dyr både i klassen Okse Unik,
Aspirant 2 og Aspirant 1. Og det var en
svært interessert forsamling som merket
seg forskjellene i spesielt muskelfylden
mellom de ulike klassene.

Blant slaktene fantes det spesielt ett
slakt som var opp mot stjerneklasse.
Slaktet var levert av Brian Gjermstad,
Ytterøy, og lå og vippet mellom klassene
E og E+. Forsamlingen merket seg også at
det var klare forskjeller i oppnådd klasse
mellom limousinslaktene og slakt fra
andre kjøttferaser som hang i hallen på
Slakthuset.

Slakthuset
Under samlingen etter et velsmakende
måltid orienterte daglig leder i Slakthuset,
Rune Dullum, om den betydningen det
hadde for bønder i Midt-Norge at de tre

slakteriene Eidsmo, Dullum og Trondheim
Slaktehus hadde dannet en nytt selskap
som skal stå for slaktingen i regionen.
Dullum sa at Slakthuset har som sitt
naturlige henteområde begge Trøndelags-
fylkene, store deler av Møre og Romsdal,
fjellområdene øverst i Hedmark og
Oppland og søndre del av Nordland.

I tillegg framholdt Dullum at de dispo-
nerer over et tilstrekkelig antall gode
dyrebiler til å betjene regionen på en god
måte. De har en aktiv tjeneste innen liv-
dyrsalg. Konkurransen om slaktetilførslene
er hard i regionen, og Slakthuset har
utviklet et prissystem som er konkurran-

LUN-interesserte samle
temadag i Stjørdal
Stjørdal: Klassifisering var det sentrale tema da et tjuetalls LUN-leverandører og andre interesserte bøn-
der ble samlet til et dagsseminar i Stjørdal i slutten av oktober. Slakthuset Eidsmo Dullum var vertskap,
og samlet først deltakerne i hengehallen hvor de fikk tatt slakt av limousin og andre raser i nærmere
øyesyn. Slakthuset er LUNs faste samarbeidspartner for slakting av limousin i Midt-Norge.

Nytt fra LUNNytt fra LUN



17

amlet til

sedyktig. Betingelsen finnes på
www.slakthuset.no. 

Avtale
LUN har inngått avtale med Slakthuset
om henting og slakting av dyr som leve-
res gjennom LUN. Slakteskrottene sendes
til Fatland Oslo for videre håndtering og
salg. Avregning til produsent skjer etter
Slakthusets betingelser. LUNs merpriser
kommer i tillegg.
Daglig leder i LUN, Jan Otto Veiseth, orien-
terte om LUNs opplegg og betingelser, før
deltakerne reiste til Steinvik Limousin
hvor Kristin og Gustav Steinvik nok en
gang stilte dyra sin til disposisjon for skar-
pe argusøyne. Der fikk de prøve å
bedømme det levende dyret ut fra hva
de hadde erfart i hengehallen. Det er ikke
mulig for noen å stadfeste klassen på et
levende dyr, men ved å se litt nærmere

på både rygg, nakke lår og bog kan en
vurdere holdet på dyret for å finne ut om
det kan slaktes eller må fôres litt mer.

LUN skal holde fagdag for interesserte i
Glåmdalsregionen på etterjulsvinteren

sammen med de lokale landbruksmyn-
dighetene. Enn videre vil det bli arrangert
en ny fagdag på Jæren før våronna
begynner i den regionen.

- Flotte slakt, er karakteristikken som klassifiseringskonsulent Solbritt Rosø ved
Fagsenteret for kjøtt ga av slaktene til Brian Gjermstad, Ytterøy.
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Av Mathias Romsås

- Det er et generelt ønske om å profesjo-
nalisere næringen: Få flest mulig brukere
over fra ”å ha ammeku” til å ”drive med
ammekuproduksjon”. Mange har drevet
produksjonen i ”tomme” potetlager og
gjødselkjellere. Mange dyr har i perioder
av året blitt fôret i fôrhekk eller har spist
direkte fra rundballer. Fôringsplassen er
blitt flyttet rundt fra kul til kul både på
dyrket mark og i skog. Ved et visst antall
ammekyr og slik drift over noen år, vil
mye arealer bli opptråkket. Jord og hus-
dyrgjødsel blir blandet, og gir fare for
avrenning og forurensning. Enkelte
mangler fast dekke på fôringsplass og
det blir vanskelig å holde nedbør og hus-
dyrgjødsel adskilt. Fjerning av husdyr-
gjødsel og lagring av denne på forsvarlig
sted vanskeliggjøres, oppsummerer
Dæhli. 

Uholdbare forhold
Dæhli hevder videre at dette gir i perio-
der et dårlig klima for både folk og dyr. -
Enda større utfordringer er det å ha
ammeku i mindre kveer/luftegårder.
Etter forskrift om hold av storfe av
22.04.04 skal fôringsplasser og andre
sterkt belastede plasser ha fast dekke.
Permanente fôringsplasser skal være
overbygget. Dyrene skal kunne ete sam-
tidig eller ha fri tilgang på fôr og tilstrek-
kelig mengder vann. Liggeplasser skal
være drenert og tørre, samt være dekket
med halm eller lignende, -  alt innenfor
minst tre vegger med tak. Det er likele-
des et krav at dyrene gis et godt og
regelmessig stell og holdes rene. For fjøs
er det stilt krav om smittesluse og at per-
sonell skal kunne skifte klær, vaske seg
og rengjøre utstyr. Utøveren skal ha til-
gang til fôrlager og servicerom uten å gå
gjennom arealer hvor det ferdes dyr. 

- Etter forskrift om gjødselvarer mv. av
organisk opphav av 04.07.03 er det et

krav at gjødsel fjernes på en enkel måte
fra fôringsplasser, hvileplasser og gang-
arealer. Gjødsla skal fjernes regelmessig
og minst en gang i året. Husdyrgjødsel
med mer enn 25 % tørrstoff kan lagres
direkte på bakken på tørre kuler som er
lite utsatt for utvasking. Det kan kreves
skjerming mot nedbør. Kommunen fører
tilsyn om at krav om lagring og bruk av
husdyrgjødsel etterleves. Ved drift i strid
med gjeldende regelverk for jordbruks-
virksomhet kan produksjonstilskudd
avkortes eller tilbakeholdes i sin helhet.

Prioriterer heltidsbrukere
- I Ringsaker arbeider landbrukskontoret
for primært å styrke heltidsbrukeren
innen ammekuproduk-
sjonen. Det gis tilskudd
(Bygdeutviklingsfondet-
BU), og eventuelt ren-
testøtte og lån gjennom
Innovasjon Norge (tidli-
gere SND) til restaure-
ring eller oppføring av
nye driftsbygninger for
ammeku. Det legges
vekt på at det er en
eksisterende produksjon
på gården og at produk-
sjonsomfang og miljø
for folk og dyr skal styr-
kes. Et absolutt mål er
at alle dyr skal kunne
gå inne i driftsbygning-
en samtidig om vinte-
ren. Produksjonen bør
utgjøre minst 25
ammekyr, helst 40-50
ammekyr for å oppnå
maksimale tilskudd, få
produksjonsomfang og
forsvare investeringen, ,
sier Dæhli. 

- Det stilles krav til
lønnsomhet for å få
offentlige midler.

Uansett tørrstoffprosent på husdyrgjødsla
har vi krevd gjødsellager med støpt
dekke og vanger ved slik utbygging.
Dette reduserer faren for forurensning
samtidig som det er lettere å lesse gjød-
sel for spredning uten at en får med seg
fremmedelementer som stein i gjødsel-
sprederen. Stein er det stedvis mye av i
Ringsaker. Ved tildeling av tilskudd teller
det positivt at søker har tatt over gården,
er heltidsbruker, er under 35 år, kvinne
og eventuelt driver økologisk. 

- Landbrukskontoret i Ringsaker ønsker
å styrke spesialisert kjøttfeproduksjon
ytterligere og vil være en samarbeidspart
for de som vurderer nybygg eller ombyg-
ging, sier jordbrukssjef Ole Fredrik Dæhli. 

Ringsaker kommune ligger i Hedmark, og er den kommunen i landet som har mest dyrket jord.
Kommunen er i følge søknad om produksjonstilskudd også den største med sine 1.667 ammekyr for
spesialisert kjøttproduksjon. - Ut fra markedsmessige og økonomiske grunner opplever vi at beset-
ningene ikke nødvendigvis blir flere, men større, sier jordbrukssjef Ole Fredrik Dæhli. 

Ringsaker kommune 
ønsker å styrke 
ammekuproduksjonen
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Av Cecilie Ausland og Grethe Ringdal,
Fagsenteret for kjøtt

Rapporter over dyr med
samme farrase eller far
På mange av rapportene er det nå
mulig å angi at man ønsker dyr med
en angitt farrase. Dette kan være aktu-
elt hvis man bruker litt ulike raser i
besetningen og ønsker å vurdere til-
vekst og slakteresultater ved ulike far-
rase-valg. 

Man kan også kjøre rapporter over
avkom etter en spesiell okse ved å
angi oksens stambok-/seminnummer.
Dette gjelder blant annet rapportene
Slakteopplysninger og flere tilvekst/
vektrapporter. Et ypperlig hjelpemiddel
for å vurdere for eksempel slakteresul-
tater på avkom etter ulike okser.
Tilvekstrapportene kan brukes når man
skal vurdere dyr til livdyrsalg og
påsett.

Klauvskjæring
Det er nå muligheter for å registrere
klauvskjæring i Storfekjøttkontrollen.
Det er tilrettelagt for at man enkelt
kan registrere klauvskjæring som er
utført på mange dyr på samme dato (i
Masseregistreringsbildet). To lister er
laget i forbindelse med klauvskjæring:

- Kvitteringsliste klauvskjæring: Liste
over registrerte klauvskjæringer per år.

- Noteringsliste klauvskjæring: Liste
som kan skrives ut og brukes til å
notere ned utførte klauvskjæringer.
Listen kan skrives ut med eller uten
ørenummer på dyr.

Bingerapport over alle binger:
Liste der man får med alle registrerte
binger/beiter på samme lista. Denne

er fin å bruke som noteringsliste for
eksempel ved ettersyn av dyra i fjøset
eller på beite. Rapporten finner du
under Rapporter - Binge – Alle bing-
er/beiter

Avlsplan
Dette er en rapport som skal være til
hjelp i avlsplanleggingen i besetning-
en. Det er Norsk Kjøttfeavlslag som har
stått for utviklingen av avlsplanen.
Avlsplanen ble lansert i forrige versjon,
mens det i denne versjonen er foretatt
enkelte forbedringer.

Avlsplanen hjelper deg å finne riktig
okse til kyrne dine, først og fremst ved
inseminering. Avlsplanen baserer seg
på bruk av tilgjengelige seminokser.
Når du skal bruke planen, velger du

Ny versjon av Storfekjøttkon-
trollens bondeversjon ble ferdig
i begynnelsen av  desember.
Her kan dere lese om noen av
nyhetene i programmet.

Ny versjon av
Storfekjøttkontrollen

Artikkelforfatterne Grethe Rindal (tv) og
Cecilie Ausland ved Fagsenteret for kjøtt Limousinflokken til Johan Holan i Skogn i Nord-Trøndelag. Foto: Grethe Ringdal



Malene Nørstegård med Limousin-kvige på Kjøttfeutstillingen på Stiklestad. Foto: Grethe Ringdal 

først hvilke kyr du ønsker å insemi-
nere, og deretter hvilken egenskap du
vil vektlegge hos oksen. Programmet
vil foreslå de tre oksene med de høy-
este avlsverdiene for den valgte egen-
skapen. Unntaket er egenskapen ”vekt
ved 0 dagers alder” (vekstegenska-
per). Her blir det foreslått oksene med
lavest avlsverdi. Årsaken til at det vel-
ges de med lavest avlsverdi er at det
ikke er ønskelig å avle for høyere fød-
selsvekter da høyere fødselsvekter gir
større sannsynlighet for kalvingsvan-
sker. Ønsker man å unngå kalvingsvan-
sker kan man velge for egenskapen
”vekst, 0”. Denne egenskapen plukker
ut okser med lav avlsverdi for egen-
skapen. Med andre ord okser som for-
ventes å gi avkom med lav fødsels-
vekt.

Programmet sjekker at oksene ikke er
i nær slekt med kua (ikke halvsøsken
eller far). Hvis de er det, vil ikke
oksene foreslås.

Okser blir heller ikke foreslått dersom
gjennomsnittet av oksens og kuas
avlsverdi for egenskapen

”Vekstegenskaper, vekt ved 0 dagers
alder” overstiger 105. Dette for å
unngå for høy fødselsvekt på avkom-
met. Det samme gjelder egenskapen
”moregenskaper, vekt ved 0 dagers
alder”.

Det er viktig å ikke stole blindt på
anbefalingene som blir foreslått, fordi
oksenes negative egenskaper ikke blir
tatt med i betraktningen. Programmet
vil derfor ikke fange opp uheldige
kombinasjoner der både ku og okse
har dårlige avlsverdier for samme
egenskap. Men avlsplanen er helt klart
en god hjelp på veien til valg av riktig
okse. Bruk gjerne oksekatalogen ved
siden av.

Bestille kjøp som har feilet på nytt
Når man kjøper dyr fra et annet med-

lem i Storfekjøttkontrollen, ”bestiller”
man kjøpet og får tilbake svar fra sen-
tral database. Det hender at kjøpet
”feiler” dvs. at det ikke fantes et dyr
som ”matchet” sentralt. Ofte er årsa-
ken at man har registrert feil ørenum-
mer, produsentnummer eller kjøpsda-
to. I den nye versjonen er det mye

enklere å rette opp og sende inn et
kjøp på nytt. Man krysser av i feltet
foran kjøpet, endrer på opplysningene,
lagrer og sender kjøpet på nytt. Da
slipper man å registrere alle feltene på
nytt.

Kjøpe bondeversjon?
Programmet koster 1500 kr i innkjøp.
Prisen inkluderer kurs i bruk av pro-
grammet. Årlig programoppgradering:
400 kr. I tillegg kommer en grunnsats
for brukerstøtte som varierer fra slak-
teri til slakteri. Ta kontakt med ditt
slakteri for mer informasjon.

www.fagkjott.no/storfekjottkontrollen
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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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DENKAMILK™ MELKEERSTATNINGER

–når kun det beste er godt nok!

EGENSKAPER MED DENKAMILK:

• utmerket smak
• enkle å blande med vann
• problemfri fôring – lavere risiko for diarè
• sørger for raskere opptak av kraftfôr og grovfôr
• tidligere avvenning
• bedre dekningsbidrag

DENKAMILK™ KALVEDRIKK: 

Høy kvalitet. Egnet til bøttefôring og automatfôring 
der utblanding skjer umiddelbart før fôring. 
Kan lagres ferdig blandet i ½ time. 

DENKAMILK™ EXCELLENT: 

Ekstra høy kvalitet. Egnet til både automatfôring 
og bøttefôring. Kan lagres ferdig blandet i inntil 8 timer.

SALG OG DISTRIBUSJON : 

Kontakt din lokale mølle eller lager, 
eller ring 51 74 33 00 
www.fiska.no
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Eliteoksene finnes normalt ikke på sæddunkene til inseminerende personell.
Du kan bestille eliteoksesæden uten ekstra bestillingsgebyr ved å be inseminør
rekvirere denne fra sædruta, som går cirka hver femte uke.

T-årgangen blir ferdig avkomsgransket høsten 2006. Oksen 72007 Texas av
Velo er imidlertid tatt ut av distribusjonssystemet da han har gitt mye kal-
vingsvansker i bruksdyrkrysning. 

Eliteokser 2006
9232 Pan av Gamkinn
Far: Gamkinn Leik
Morfar: Sandvil Gaston
Farfar: Volcan
Født hos Hans G. Gamkinn
Dosepris: 145,- kroner

9236 Reodor av
Rendum
Far: Epson
Morfar: Echo
Farfar: Vagabond
Født hos Johan Holan
Dosepris: 145,- kroner

Antall avkom med opplysninger om
fødselsforløp og dødfødsler: 267

Streken markerer gjennomsnittet for
avkomsgranska seminokser av
Limousin. Opplysningene er når oksen
er inseminert med andregangskalvere,
eller eldre

Antall avkom med opplysninger om
fødselsforløp og dødfødsler: 220

Streken markerer gjennomsnittet for
avkomsgranska seminokser av
Limousin. Opplysningene er når oksen
er inseminert med andregangskalvere,
eller eldre

Antall sønner med slakteroppl.: 95

Kalvingsforløp             Dødfødsler

94,8% Ingen kalvingsvansker 
(noen: 3,7%)

1,5% dødfødsler

94,1% Ingen kalvingsvansker 
(noen: 4,5%). 2,2% dødfødsler

Kalvingsforløp             Dødfødsler

Antall sønner med slakteroppl.: 72



KBS GENETIC

We know your market and therefore we understand 

your needs. We can help you choose your bulls, 

your females and your embryos efficiently

MALIBU : easy calving and shape

JUNIOR : muscle and maternal qualities

For more details, contact 

Jean-Luc Kress on 00 33 608 95 02 36

KBS GENETIC, Beauvalet, 87520 Veyrac, France

Tel 00 33 555 48 00 00. Fax 00 33 555 48 41 31

kbs-genetic@wanadoo.fr

www.kbs-genetic.com 
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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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