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Ung limousinku med 200 dagers oksekalv etter den franske seminoksen, Liberal.

Limousin i
Storbritannia
Ingen foran, ingen ved siden.

Side 24

Kjøttfe-raser
Kristian Heggelund, rådgiver stor-
fe, Nortura region øst, sammen-
ligner limousin med andre kjøtt-
feraser.

Side 22-23

Limousin-velgenvinner
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Leder: 
Helge Bjugstad
Tajet
2372 Brøttum,
Tlf: 62 36 06 02 mob. 95 98 14 82. 
Epost: hebjugst@bbnett.no 

Nestleder: 
Johannes Nybø
Bøveien 56
4070 Randaberg
Tlf: 51 41 80 92 Mobil: 91 85 77 63
E-post: nyboe@c2i.net 

Sekretær: 
Christin Helene Jordbrudal
Frigstad
4646 Finsland
Tlf: 38 18 03 83, mob. 91 74 55 17
Epost: chcj@online.no 

Kasserer: 
Øyvind Aandstad
Sluppenveien 384
1860 Trøgstad. 
Tlf: 69 82 64 55, mob. 95 15 18 30
Epost: oeaan@frisurf.no 

Styremedlem:
Håvard Nøstegård, 
Ansvarlig for NLs hjemmesider
2666 Løra
Telefon: 61243894   Mobil; 90839684
E-post: haavanoe@frisurf.no

1. vara: 
Lars Henden, Henda, 6687 Valsøyfjord.
Tlf: 71 55 71 21, mob. 90 13 09 76 
E-post: larsh@c2i.net 

2. vara: 
Anders Myre Velo, Velo, 3520 Jevnaker,
Tlf: 61 31 56 21, mob. 99 72 32 40 

3. vara: 
Trond Clausen, 3239 Sandefjord,
Tlf: 33 45 30 57, Mob. 90 01 89 92, 
Epost, t-clause@online.no 

Avlsutvalget
Leder: 
Gustav Steinvik, 7510 Skatval. 
Tlf; 74 80 32 58/ 92 68 84 99. 
E-post: gusstein@online.no 

Nestleder: Ola-Jørn Tilrem
Medlemmer: Helge Bjugstad og 
Anders Myhre Velo 

LimousinNytt
Ansvarlig redaktør; Ola Jørn Tilrem, Eide,
8900 Brønnøysund
Tlf; 750 26785 / 908 22064. 
E-post: ola.jorn.tilrem@monet.no

Annonseansvarlig
Mathias Romsås, Høyby gård 2389 Moelv
Tlf; 62331345 / 901 34045

E-post: matrom@online.no

Kjære storfeprodusent
Leder:Leder:

Vi er stolte over å kunne sende deg en
utgave av Limousin Info. Håper du finner
stoff og artikler som virkelig vekker inter-
esse.

Foreningens mål er å ivareta Limousin -
avlernes interesser og spre kunnskap om
Limousin til medlemmene og andre
interesserte.
Stoff og artikler vil fortelle og dokumen-
tere at velger du den riktige rasen vil det
påvirke økonomien i stor grad. 

Stikkord som kjennetegner Limousin er:
Lette kalvinger og livskraftige kalver ved
fødsel.
Meget god nettotilvekst, høy slakte -
prosent.
Beste slakteklasse uansett rase og ingen
fettrekk. 
Bevarer kalvepreg til 11. måneders alder.
Kjøttet er kortfibret, mørt og saftig uten
fettrenner.
Gode seminokser som gir lettekalvinger
også for kviger.
Lavest beinprosent av kjøttferasene.

Som medlem av Norsk Limousin og
Norsk Kjøttfeavlslag får du:
Få en merpris for dine slakt.

Fire nummer av Kjøttfeavel pr. år.
Fire nummer av LimousinNytt pr.år.
Delta aktivt i nasjonal avl for Limousin.
Annonsere dyr gratis på vår hjemmeside.
Støtte om å bedre økonomien for Norsk
storfekjøttproduksjon.
Bli en del  av et faglig og aktivt miljø. 
Få tilgang til importsemin.

Vi registrerer nå at stadig flere kjøttfe-
bønder, etter år med søken, med prøving
og feiling med utallige raser og kryss-
ningskombinasjoner ender opp med å
velge Limousin.

Jeg håper at du vil tenke gjennom både
medlemskap og rasevalg, og blir be -
slutningen at du vil melde deg inn vil jeg
benytte anledningen til å ønske deg vel-
kommen som medlem i et innovativt fag-
fellesskap med en rase  som er en vinner
og  som vil komme til å prege fremtidens
kjøttfehold i Norge.

Vennlig hilsen
Helge Bjugstad.

Styreleder Norsk Limousin. 

www.kjottfe.no/limousin
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Den nyvalgte lederen i LUN,
Håvard Nørstegård, er en nes-
tor som medlem og leverandør
til LUN. Lesja-bonden har dre-
vet med melkeku og ammeku i
mange år, men i 2006 ble mel-
kekvoten solgt. Det er hans
erfaringer med den fantastiske
avregningsprisen en oppnår på
Limousin som ble utslagsgi-
vende. 

- Prikken over i’en er LUN tillegget som
gir bortimot dobbelt dekningsbidrag
sammenlignet med slakt av andre raser,
sier han. 

Han driver 450 da dyrket jord  og har
50 da inngjerdet utmarksbeite. I tillegg
blir en del av kuene sendt på fjellbeite
om sommeren i Reinheimen Nasjonal -
park. Han forventer ca 45 kalvinger i år
fordelt utover hele året. Det er viktig med
spredt kalving for å sikre jevn leveranse
til LUN gjennom hele året. 

Besetningen er halvparten rein Limousin
og resten kryssninger med minst 50 %
Limousin. Han driver også med litt man-
delpotet og travhest, mest for moro
skyld.

Nørstegård har den eneste av alle
Limousinbesetningene her til lands som
er godkjent av Norsk Kjøttfeavlslag som
”Aktiv avlsbesetning”. Det stilles krav til
veiing, bruk av norsk semin, minst 10
stambokførte dyr, stille testkandidat mm.

Det siste førte til at oksen Anfield av
Nørstegård ble uttatt til semin i fjorårets
testomgang.

Konkurranse stimulerer
I tillegg til at Håvard synes å legge sin flid
i stell og foring av dyrene, liker han å kon-
kurrere. Han har de siste 4 årene vært
fast innslag på Landsutstillingen for
kjøttfe i Trøndelag. - Det er motiverende
og spennende, samt at det er et fint sted
å møte andre engasjerte avlere på tvers
av raser. Det er viktig å vise frem Limousin
i en slik sammenheng så folk får se hvor
snille og pene de er, sier Håvard. Han har
høstet heder og ære med kvigen, Uniqe
av Nørstegård, som ble ”Best in show” i
2003 og Ulrikke av Nørstegård m/kalv,
som oppnådde andreplass i fjor.

Hardføre dyr
Håvard har noen av dyrene i det gamle
melkefjøset og resten av dyrene går ute
og har bare et leskur å gå innunder. Det
har vært -40 grader der uten at dyrene
har tatt noen skade av det, sier han. - De
greier seg også veldig bra på fjellbeite og
er derfor en optimal rase som takler de
forskjellige driftsmåtene her til lands.

- Det er også veldig inspirerende å avle
på en rase som har så stor fremgang her
til lands til tross for at den er relativt ny
sammenlignet med de argeste konkur-
rentene, sier han. - Vi har en fantastisk
økning i både medlemstall og tilslutning
til LUN. Med felles innsats så tror jeg det
er snakk om få år før Limousin er den
største rasen her til lands, sier Håvard.

LIMOUSIN , FØRSTE
KJØTTFERASE  I  
VERDEN  MED
KJØNNSSORTERT

SEMIN
Congent Breeding Limited er et Irsk
firma som er de første og ledende i
verden på denne type teknologi.
Allerede i år 2000 var de som de før-
ste på markedet med kjønnssortert
semin fra melkerasen Holstein. Nå syv
år etter lanseres Limousin som første
kjøttferase i verden på markedet med
kjønnssortert semin etter et samar-
beid med samme firma.
En teknologisk prosess som kalles
Flow Cytometry  gjør det mulig å
påvise de ørsmå DNA baserte for-
skjeller mellom hann og hunn sper-
miene, for så å skille disse. Dette kan
nå gjøres med en sikkerhet som inne-
bærer at hvert enkelt seminstrå inne-
holder 90% hunnspermier.
I 2002 ble det tatt i bruk en ny og
banebrytende fryseteknikk , såkalt
Harmony Freeze som har redusert
skadevirkninger ved nedfrysing av
semin betraktelig. Man er også blitt
kjent med at sædkvaliteten kan vari-
ere mye mellom ulike ejakulat fra
samme okse. En optimalisering av
alle forhold rundt hele prosessen har
bidratt til at det nå kan leveres en
robust og pålitelig kjønnssortert
semin.
Dette gir muligheter for kvegavlere
til raskere å kunne bygge opp en
besetning. Det gir også raskere avls-
messig fremgang gjennom at man
kan få flere kvigekalver etter de beste
kyrne. Det gir også muligheten til å
påse at førstegangskalvere kan få let-
ter e kalving , da kvigekalver gjerne
har lettere fødselsvekt enn okse -
kalver.
De to første oksene som  er tilgjenge-
lig med slik semin  eies av de Nord-
Irske brødrene Raymond og Stephen
Crawford. Oksene Vigot og
Sauvignon er begge franskimportert.
Sauvignon er etter Mexicain og
Manon mens Vigot kommer fra
Lagrafeuil besetningen og har dansk-
fødte Hammel Luc som far.
Det er allerede internasjonal etter-
spørsel og det er tegnet kontrakter
for levering blant annet til Polen.

Red.

Nyvalgt styreleder
i Limousin Unik 

Håvard Nørstegård, Lora, ble valgt med akklamasjon til ny styreleder i LUN.
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Av Håvard Nørstegård, styreleder i LUN

Samarbeidet mellom LUN og Fatland
Skjeggerød er et riktig konsept for å
beholde verdiskapningen på produsen-
tenes hender. Med sitt omfattende tilbud
i Sør-Norge er det ingen andre kanaler
som tilfører produsentene tilnærmet så
høye merpriser for slaktet. 

Konseptet er innrettet mot det øverste
kvalitetsmarkedet i Norge, og det er de
edleste og dyreste stykningsdelene som
blir først utsolgt i våre samarbeidende
forretninger. Dette er bevis på et beta-
lingsvillig marked for topp kvalitet.
Limousin-kjøtt er blitt en viktig del av for-
retningenes profil. 

LUN’s leveringskonsept kom i gang våren
1999 med en merpris til produsent på kr
7,- pr. kg, for kategorien Ung Okse med
vekter fra 280-400 kg slv. Spissproduktet
Kalv Unik hadde sin start i januar 2002.  I
dag er LUN-tilleggene for Kalv Unik kr 14,-
/12,- pr. kg på toppen av avregningen fra
slakteriet, med vektgrense 250 kg og
maks alder 11 mnd.

Nytt tilbud
I november 2004 innførte LUN og Fatland
den såkalte Aspirantordningen som er et
nytt tilbud til krysningsbesetninger som
startet med en godkjent Limousin okse til
bruksdyrkrysning.  Poenget med ord-
ningen er å være et skikkelig insitament
til raskere økonomiske fordeler med
Limousin enn ellers. 

Spissproduktet Kalv Unik er imidlertid
selve drivkraften vår i det rasen naturgitt
har meget tidlig slaktemodning. Allerede
ved 7 – 10 måneder når kalvene god
kjøttfylde og klasser seg i grenselandet U
til E på EUROP-skalaen. Dette er også

hovedgrunnen til kalvekjøttets spesielle
sensoriske kvalitet med lys farge og svært
fine fibere. Fenomenet Kalv Unik må nå
benyttes i et videre perspektiv. Da som til-
bud til utvalgte og ressurssterke avlere
som forplikter seg til kontraktproduksjon. 

LUNs idégrunnlag
LUN karakteriseres som et merkevaresel-
skap med totalansvar for hele verdikje-
den og alle ledd. Dette innebærer at vi
ikke slipper taket før kjøttet er ferdig
eksponert i egen Limousin disk i den
utvalgte forretning. Alle våre varestrøm-
mer er støttet av materiell som beskriver
måltidsløsninger, brosjyrer, menykort
med mer. 

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

Vi har etablert avtaler med egne vare-
strømmer for Kalv Unik i høyprofilerte for-
retninger i Oslo-området, Bergen og

Haugesund - og flere banker på. For Okse
Unik har vi samme konsept etablert i stort
sett de samme forretningene. Disse for-
retningene legger vekt på å tilby sine
kunder kvalitetsvarer, og i det opplegget
er limousinkjøtt i ferd med å bli en nød-
vendighetsvare.

Våre andelseiere i andre deler av landet
(Midt Norge/Sør-Vest-landet) får i øye-
blikket skrottene transportert til Oslo og
solgt gjennom de samme forretningene.
Men det arbeides for tiden med å starte
lokale varestrømmer i og med at volum
og leveringssikkerhet er på plass. 

Nytt fra LUNNytt fra LUN

LUN har festet grepet om
det øverste kvalitetsmarkedet

LUN ble formelt stiftet i Oslo
30.1.2001 som et selskap med
begrenset ansvar (BA). Men før det,
allerede våren 1999, startet vi et prø-
veprosjekt hvor vi oppnådde en mer-
pris til produsent på kr 7,-
LUN er et non-profit merkevaresel-
skap hvor verdiskapningen går tilba-
ke til produsent. Prisen pr. andel er kr
5.000,- og hvert medlem kan tegne 1
andel. Selskapet har pt 85 andels-
eiere. 
Strategiske hovedtrekk:
Kontraktsproduksjon hvor avler
påtar seg definerte forpliktelser
Nettverksbygging med tone -
angivende aktører i verdikjeden,
etter vinn-vinn prinsippet

Totalansvar gjennom hele verdi -
kjeden og salg/ eksponering i utvalg-
te forretninger.
Fokus på Kalv Uniks fortrinn i marke-
det, en gjenfødelse av et tidligere
ettertraktet produkt
Dokumentasjon av spisekvalitet og
næringsinnhold etter forsøksresulta-
tet fra Matforsk.
Alle produkter ledsages av støtte -
materiell: måltidsløsninger, meny-
kort mv.
Full deklarasjon av høy dyrevelferd
hjemme på gårdene. 
Rasen bærer betegnelsen Den
Gyldne Rase, og har da også et gull-
skjær over seg når den går ute i sol-
skinnsvær! 

Fakta om LUN

”...ingen andre kanaler 
som tilfører produsentene 

tilnærmet så høye 
merpriser for slaktet 

”...forretningene forteller
oss at kundene spør
etter Limousin kjøtt.
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Nytt fra LUNNytt fra LUN

Limousin-slakt på rekke og rad bak klassifisørene hos Fatland Jæren

LUN har en egen distriktsvis fadder-
ordning. Dette er et nettverk av erfar-
ne Limousin-avlere ute i distriktene. En
viktig oppgave er å føle på pulsen
Limousin-interessen der ute, og frem-
for alt være en tilgjengelig samtale-
partner ved oppstart og innkjøp av
Limousin-dyr og krysningsdyr som
holder mål.

Fadderordningen har følgende formål:
Styret i LUN ser fadderordningen som
avgjørende, viktig del for kvalitetssik-
ring av slakt som leveres gjennom LUN
systemet. 

Skal vi lykkes i å fremskaffe det kvali-
tetskjøtt som vi krever høyere pris for,
så står kvalitet i avl og foring fremst i
tiltak rettet mot våre produsenter.
Kompetanse innen foring og forplan-
legging kan gi meget raske og bedre-
de resultater.
Styret i LUN har videre skissert hoved-
oppgavene for fadderne slik:
Definere foringsopplegg
Drøfte dyremateriale, spesielt valg av
okser
Viktige hensyn for å ivareta oppdrett/
dyremiljø
Utarbeide leveringsplaner/ prognoser

Miljøskapende funksjon, verving av
nye medlemmer etc.
Vurdere mulighetene for etablering av
Limousin-ringer
Viktig er også at fadderne organiserer
sitt arbeid på en måte de finner hen-
siktsmessig.

Dagens faddere:
Østlandet: Bjørn Bjugstad
Midt-Norge: Gustav Steinvik, 
Lars Henden, 
Nord-Norge: Ola Jørn Tilrem
Sør-Vestlandet: Jon Svalestad, 
Roy Engelsvoll, Lars Aareskjold

LUN’s fadderordning
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Av Ola-Jørn Tilrem

Mange ulike forsøk viser at mye mennes-
kelig kontakt med kalven de første leve-
dagene gir tillitsfulle dyr i ettertid. De fles-
te vet om det motsatte med tanke på kal-
ver som fødes ute på beite og har liten
kontakt med mennesker før innsett.
Det stadig mer effektive og mekaniserte
husdyrholdet har  den bakdelen at vi tek-
nifiserer oss bort fra kontakten med
dyrene. Det opereres med tidsforbruk pr.
antall produksjonsenheter (kyr) og man
får ofte inntrykk av at vellykketheten
måles i hvor lite tid man bruker i fjøset.
Hydrauliske skraper ordner rengjøringen
, forutleggere tar seg av foringa og halm-
blåseren av strøingen.
Alt dette kan være vel og bra ,men vi skal
ikke glemme at da dette arbeidet ble
gjort manuelt så hadde det en sideeffekt.
Kontakten mellom dyr og mennesker.
Sosial preging.
I takt med mekaniseringen bør man der-
for sette av litt tid til denne viktige delen
av husdyrholdet. Økt tid sammen med
dyrene gjør også at man lettere oppda-
ger brunst , sykdom , eventuelle skader
eller andre uregelmessigheter. Gjensidig
tillit mellom mennesker og dyr letter alle
sider ved arbeidet i ammekuholdet. Kveg
er flokkdyr og limousinen har et meget
velutviklet flokkinstinkt.
Når du begynner å forstå flokkens meka-
nismer  har du tilført kvegholdet ditt en
særdeles interessant og viktig dimensjon.
Det å lære seg å oppservere og å tyde
dyrenes adferd og signaler er viktig i
denne sammenhengen. Kanskje like vik-
tig , men mye mindre påaktet er erkjen-
nelsen av at oppservasjonen er tosidig.
Dyrene oppserverer også deg.  Hvilke sig-
naler sender du ut ? Og hva er reaksjonen
på dem ? Deres reaksjon på dine signaler
og adferd og din reaksjon på deres signa-
ler og adferd er en kommunikasjon
mellom dyr og menneske der tillit kan
bygges – eller rives ned. 
Dyr i alle aldre er mottakelige for preging
, men  en oppnår raskest og best resultat
med å starte pregingen på kalvstadiet. I
løpet av de tre –fire første levedagene er
kalvene aller mest mottakelige for men-
neskelig preging.
Preging av kalver gjør du best når kyrne
spiser og er fiksert i fanghekk slik at de
ikke forstyrrer eller blir forstyrret.
En effektiv måte er å ta med seg noe å
sitte på  og rett og slett sette seg ned og

la kalvene bli kjent med deg. Kalver er
nysgjerrige , selv den mest skeptiske. Sett
deg gjerne med ryggen til dem i begyn-
nelsen og la dem ta kontakt. Følg med i
øyekroken , unngå å stirre , ingen brå
bevegelser og avvent til at selv den  mest
avmålte har vært fremme og snust på
deg. Da vil den ta raskere kontakt neste
gang.
Mange kan ikke fordra at kalvene biter i
og sikler til klærne og klapser derfor til
dem. Det blir oppfattet som en avvisning
, noe det også er. Vis tålmodighet. 
Slik preging gir meget stor gevinst i for-
hold til tidsforbruk. Ti minutter til et kvar-
ter noen dager etter hverandre og du vil
se store resultater. Etter hvert som kal-
vene blir tryggere tar en i bruk distraksjo-
ner som eksempelvis stemmebruk , ulik
bekledning,  berøring og bevegelser som
kalven i utgangspunktet er skeptisk til ,

men som den lett takler hvis man ikke går
for fort frem. Personlig unngår jeg å
klø/klappe storfe på hodet da mange
individer opplever det provoserende.
Det er også stor fordel om kalvene gjør
positive erfaringer med fremmede men-
nesker slik at det ikke bare er overfor eie-
ren  at de utvikler  sosial adferd.
Utfordringen er at kalver har ulik respons
på pregingen. Noen trenger mer tid enn
andre. En annen utfordring er at de som i
utgangspunktet var ganske sosial  da pre-
gingen startet , raskt kan tippe over til å
bli såpass bråkjekke at de faktisk må jek-
kes ned litt for ikke å miste respekten for
deg. Da pleier jeg å avslutte denne type
preging.
Dyr som er nervøse eller innehar annen
atypisk  adferd bør man slakte ut da de
lett skaper uro som kan bidra til å prege
flokken negativt. 

Preging av kalver

Preging av kalver gir stor gevinst i forhold til tidsforbruk.
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Hvordan håndtere et Limousindyr
Av K. Heggelund

Limousin har rykte på seg for å ha dår-
lig lynne. Dette skyldes ofte at dyrene
håndteres feil i forhold til deres natur-
gitte forutsetninger. Limousin har et
sterkt flokkinstinkt, og man skal derfor
være forsiktig med å håndtere enkelt-
dyr. Prøv alltid å håndtere hele flokker
av dyr. Går ikke dette så minst to og to
i sammen.
Derfor er det viktig at den som har
limousin eller kryssinger med innslag
av limousin, tar hensyn til rasens flok-
kinstinkt. Jeg vil si det slik at limousin
krever at DU som oppdretter preger
dyret til en viss grad.
Bruk tid med kalven de første to
månedene. Opphold deg i kalvegjøm-
met slik at kalven blir vant til deg, og la
lukte på deg, og bli kjent med deg, og
klapp den gjerne. Det blir feil at du tar
i kalven bare når den skal merkes og
avhornes. Da blir du forbundet bare
med noe negativt, og kalvene vil skyg-
ge unna deg. 
For alle ammekuoppdrettere er pre-
ginga i kalveperioden det essensielle
for å få tillitsfulle dyr. Og spesielt er
dette viktig for raser som Limousin
med sitt sterke flokkinstinkt.

Ute på beite kan preginga fortsette
ved at du for eksempel venner kalvene
til kraftforautomat. Du bruker din
adkomst til kraftforautomaten til å
lokke til deg kalvene. Tøm  mjølet i
automaten og bruk fem minutter til å
kose med kalvene inne i inngjerding-
en på kraftforautomaten. Da vil kal-
vene alltid forbinde deg med god mat,
og dette er en positiv opplevelse.

En kritisk fase i et ammedyrs liv, er
etter avvenning. Plutselig har ikke kal-
ven sin mor og forholde seg til. De blir
plassert sammen med andre dyr i
samme situasjon, og dette blir en vel-
dig utrygg gruppe.
I tillegg kommer kjønnsmodning og
all uro som følger rundt dette.
For det første så bør ei slik ei gruppe
med unge dyr ha oppstallingsforhold
som gjør det mulig for dem å forholde
seg naturlig til hverandre. Det vil si at
de har såpass plass at de kan komme
seg unna andre dominante dyr. De
beste forhold gir du dem ved å ha en
binge som er delt delvis i to. Det vil si
at ei grind deler bingen, og at det er
passasje på begge sider av grinda.
Dette vil gjøre at dyra føler seg trygge
ovenfor hverandre og ovenfor deg
som røkter.

De verste oppstallingsforholda er
trange spaltebinger uten fluktmulig-
heter. 
Ved håndtering av unge dyr flytter du
hele gruppa samlet til et område som
er ukjent for hele gruppa.
Skal du f.eks veie, jager du hele gruppa
gjennom vekta og inn i det nye områ-
det. Når du skal veie etterpå, oppfatter
dyrene det som en måte og komme
tilbake i det kjente området i, og
veiinga vil gå mye lettere. Dess flere
ganger du gjør dette, dess lettere vil
det gå. Til slutt vil det bli ren rutine for
dyrene.
Når dyret blir eldre vil det bli tryggere
på seg selv, og flokkinstinktet vil ha
noe mindre å bety, men det vil alltid
være tilstede. Dess bedre jobb du har
gjort med preginga, dess mer lett-
håndterlige og trygge dyr vil du få.
Men det krever oppstallingsforhold
som gjør deg i stand til å prege dem.
Du kan likevel få avvikere som ikke lar
seg prege så lett. Slike dyr skal slaktes.
De kan lett dra med seg andre dyr i
flokken og dermed gi mye trøbbel.
Slike dyr skal ikke under noen omsten-
dighet selges til andre.

Epsondattra Ohna av Greni  sammen med sin eier Lars Tomas Sletten Kapelrud,  Brønnøy.  Kua i bakgrunnen er datter av
Panides av Steinvik og ble født hos Tor  Gaarder. 
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Utviklingen av web-versjon av
Storfekjøttkontrollen er i full
gang. Lansering planlegges i
april 2007. Dette vil gi med-
lemmene et bedre tilbud og
forenkle arbeidet for rådgivere
og administrasjonen på
Animalia.
Grethe Ringdal og 
Cecilie Ausland, Animalia

Web-versjonen som er under utvikling,
bygger på dagens pc-program, men det
blir gjort en del endringer. Det legges stor
vekt på å få et enklere og mer bruker-
vennlig grensesnitt og bedre layout.
Samtidig skal den nye løsningen innehol-
de de samme mulighetene som finnes i
dagens pc-program. Dagens bondever-
sjon vil etter hvert utgå.

I den nye løsningen blir det enklere for
brukerne å få tilgang til egne data fra
andre aktører, for eksempel slaktedata,
avlsverdier, stambokopplysninger og
semindata fra Geno. En webløsning vil
også føre til en mye bedre samkjøring
mellom Husdyrregisteret og Storfe -
kjøttkontrollen. 

Webbasert registrering krever at bruker-
ne har nettleser på sin pc (Internet
Explorer), nettilgang og at man er oppko-
blet mens man registrerer. Nye versjoner
vil kunne lanseres umiddelbart på nettet
uten at brukerne trenger å installere noe
selv. Registrering kan foretas hvor som
helst og når som helst, bare man har en
pc tilgjengelig med nettilkobling og nett-
leser. Tidligere var man avhengig av å ha
tilgang til den aktuelle pc-en der pro-
grammet var installert. Nå kan man dra til
naboen som har nettilgang hvis pc-en
ikke fungerer. Det vil fortsatt være fullt

mulig å benytte seg av tilbudet med å
sende inn lister til rådgiver og at han/hun
registrerer. 

Storfekjøttkontrollen regner med å øke
antall brukere og å få inn mer data ved
overgang til webversjon. I dag ser vi at i
noen tilfeller kommer ikke alle opplys-
ningene som blir registrert til den sentral
databasen, enten fordi brukerne ikke sen-
der inn opplysningene eller fordi det skjer
noe feil ”på veien”. Med en webversjon blir
opplysningene registrert i databasen
med en gang brukerne kobler seg inn på
nettet. Dermed vil man få inn mer data og
får tatt vare på dem på et sikkert sted. Mer
data i databasen betyr sikrere statistikk,
større grunnlag for forskning og avlsar-
beid og bedre dokumentasjon av norsk
storfekjøttproduksjon.

Storfekjøttkontrollen med web-versjon
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Vel 1,3 mill kroner
til LUNs eiere i fjor
lI løpet av 2006 utbetalte LUN vel 1,3 mill kroner i merpriser til
sine eiere. Det er en økning i utbetalingene på 29 % i forhold
til i fjor. I følge daglig leder Jan Otto Veiseth skyldes økningen
at stadig flere avlere beslutter å melde seg inn i LUN for å
levere sine slakt gjennom LUN og de samarbeidende slakteri-
er, Fatland og Slakthuset. Økingen skyldes også en generell
økning av limousin slaktedyr fra de mangeårige medlem-
mene i LUN.

- Historisk sett har det vært en kraftig vekst av omsetningen
gjennom LUN. Fra 2004 til 2005, ble omsetningen tredoblet. I
underkant av tretti prosent økning i løpet fjoråret har vært en
tilfredsstillende økning slik at vi har unngått sjenerende vok-
sesmerter. Nå er det rom for videre økning utover – særlig på
Kalv Unik, men også på Okse Unik. Kalv Unik er den mest
lønnsomme satsningen for våre medlemmer: et omløp i fjø-
set på ett år som gir rom for en økning i antall mordyr, sier
Veiseth.

STORFE

Stort utvalg av innredning
og utstyr for storfe.
Ta kontakt med en av oss!

AANSTAD AS, Trøgstad, tlf. 958 38 065
www.aanstad.no post@aanstad.no

OLE A. DAHL, Ramnes, tlf. 992 67 408
oleadahl@online.no

KARMØY SVEIS & LANDBRUK, Sandve
tlf. 528 18 060    www.kslagri.no
sms@kslagri.no

Nytt fra LUNNytt fra LUN

Stadig flere butikker ønsker å selge limousinkjøtt. Her fra den ny -
åpnede Ica Maxi på Vøyenenga i Bærum.

LUNs prisløype

��  Mål: Skal stimulere til renraset kvalitetsprodusjon

�� Virkemidler:
- EUROP-klassene avspeiles i avregningsprisene
- Fatlands kvalitetstillegg
- Stigende LUN-tillegg med raserenhet og klasser 
- Fettklasser
- Kvalitetstrekk

��  Startpunkt Asprant 1
- Rasekrav: 50 % limousin
- Merpris: LUN-tillegg kr. 1,-/2,-/kg på oppnådd 
avregningspris

��  Nest best: Okse Unik
- Rasekrav: 75 % limousin
- Merpris: LUN-tillegg på oppnådd avregningspris
- U og E: kr. 4,-/kg
- R+ til R-: kr. 3,-/kg

��  Best: Kalv Unik
- Rasekrav: 75% limousin 
- Merpris: LUN-tillegg på oppnådd avregningspris
- U og E: kr. 14,-/kg
- R+ til R-: kr. 12,-/kg

Det gis LUN-tillegg i EUROP-klassene R- til E
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Det er en kjensgjerning at det er store
variasjoner  i dekningsbidragene fra
gard til gard i ammekuproduksjonen.
Det kan se ut som at samme arbeid
med samme innsatsfaktorer kan gi alt
fra røde tall, til dekningsbidrag som
konkurrerer godt med tallene fra mel-
keproduksjon. Den enkelte bondes
dyktighet er selvfølgelig en avgjørende
faktor. Men det alene er ikke godt nok.
Her spiller rasevalget en nøkkelrolle.
Slakteoppgjør og Ros-analyse er sann-
hetens øyeblikk. Her blir man ubenhør-

lig konfrontert med de kalde facts. Alt
for mange vet alt for godt hva  for
eksempel, fettrekk , dårlig klassefisering
, dårlig slakteprosent og dårlig slakte -
tilvekst kan gjøre med avregnings -
prisen og dermed dekningsbidraget. Da
er det greit å vite at det finns  en vei ut
av uføret.
Limousinnytt vil henlede oppmerk-

somheten på disse Ros-analysene fra
brødrene Bjugstad , Brøttum.
Ca 30 % av analysegrunnlaget er renra-
set limousin , 45 %  har 3/4 innslag av

limousin og resterende er halvkryssing-
er.  Limousinnytt vil utfordre leserne til å
sammenligne med sine egne analyser
og gjøre seg refleksjoner omkring
muligheter til forbedring  av resulta-
tene i egen besetning.

Vi er kjent med flere lignende Ros-ana-
lyseresultat. De har en ting til felles , –
Limousin.

Red.

Sannhetens øyeblikk
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Prosjektkoordinator og LUN-avler Trond Jære

- Prosjekt Limousin Unik Midt-Norge kan
best betegnes ved at det ligger midt i
løypa for å sikre et levedyktig landbruk
her i landet. Dette er ett av flere spor å
følge for å skape interesse for å få storfe-
kjøttprodusenter til å satse på framtida,
sier landbruks direktør i Sør-Trøndelag,

Tore Bjørkli.

Avdeling for landbruk og bygdeutvikling
hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag er en
av de offentlige instanser som ledelsen
for Prosjekt Limousin Unik Midt-Norge
har kommunisert med underveis i plan-

leggingen av prosjektet. – Vi ser på pro-
sjektet som et svært positivt initiativ.
Nasjonalt trenger vi både å øke storfe-
kjøttproduksjonen og å øke lønnsomhe-
ten i storfekjøttproduksjonen. Vi ser at
LUN og prosjektet har de samme målene,
og bidrar til å skape interesse for næringa,
framholder Bjørkli.

- Det tjener våre landbrukspolitiske mål at
en storferase gjør mer ut av kjøttet for å
sikre en omsetning til merpriser som øker
lønnsomheten i produksjonen til den
enkelte avler. Mangfold bidrar til å skape
interesse og motivasjon til å satse, konsta-
terer Bjørkli.

Limousin Unik Midt-Norge:

- Midt i løypafor framtidas landbruk

Bakgrunn og hovedidé
Kjøttfenæringen i Norge er en relativt ny
næring i landbruket. I 1993 satte land-
bruksmyndighetene 50.000 ammekuer
som mål for hele landet, et antall som er
nådd (54.000). Samtidig har antall melke-
kuer gått ned som har medført et mindre
antall kalver til kjøtt i melkeproduksjo-
nen. Behovet for ammekuer er derfor vok-
sende. 

Prognoser fra Norsk Kjøtt viser et under-
skudd på norskprodusert storfekjøtt på
8.500 tonn i år. Om lag 5.100 tonn er
beregnet importert. Det gir et markeds-
underskudd på 3.100 tonn. Det er således
et behov for en årlig tilvekst i antall
ammekuer på 8.000-10.000 de 5-6 første
årene. Midt-Norge har ca 13.000 amme-
kuer. Midt-Norge er en av de regioner i
landet som har størst salg av melkekvoter.

En av landbrukets oppgaver er produk-
sjon av mat etter forbrukernes preferan-
ser på mest mulig rasjonell måte, samti-
dig som konkurransen fra utlandet øker.
En annen oppgave for landbruket er pro-
duksjon av fellesgoder for samfunnet
(kulturlandskap, miljøkvaliteter). Med en
stadig dårligere økonomi i kornproduk-
sjonen vil en omlegging av arealbruken
mot mer beitebruk bidra til en bedre for-
valtning av kulturlandskapet.

Midt-Norge er et av landets aller beste
områder for matproduksjon og har dykti-
ge bønder, som i andre sammenhenger
har vist evne til å utvikle sterke produk-
sjonsmiljøer. Lønnsom produksjon av
limousinkjøtt vil imidlertid stille store
krav til effektivitet, kvalitet og profesjona-
litet i alle ledd.

MÅL
Limousin Midt-Norge skal bidra til 
- å dekke kundes behov for kjøtt med 

spesielle kvaliteter med hovedvekt på 
LUNs  spissprodukt Kalv Unik

- å øke inntektene til storfekjøttprodu-
senter i Midt-Norge

- god miljø- og landskapsforvaltning til 
profilering av Midt-Norge

Organiseringen av prosjektet 
Med utgangspunkt i ovennevnte bak-
grunn og formål og i tidligere prosjekter
angående produksjon av limousinkjøtt,
organiseres Limousin Midt-Norge i fire
delprosjekter:
a )Rekruttering av og kompetanse -

utvikling  hos produsenter 
b) Utvikle gode driftsopplegg
c) Markedsmuligheter for nisjesalg av 

spesielle  kvaliteter som Kalv Unik
d) Beitebruk

Prosjektbeskrivelse

LIMOUSIN SPRENGER 
GRENSER I CARLISLE

Etter fjorårets verdens -
rekord på 1.2 mil. Nkr for
limousinoksen Haltcliffe
Vermount, var spenning-
en til å ta og føle på da
årets salg ble avholdt 
17. februar i Carlisle.

Årets toppris ble hamret til 625000
Nkr for den to og et halvt år gamle
oksen Queenshead Altea  som er en
seminsønn etter Greensons Gigolo.
Det er tredje høyeste pris for limou-
sin på de britiske øyer. Både Irland
og Wales noterte seg nye rekordpri-
ser. Det ble også satt ny rekord for
gjennomsnittspris og 31 ungokser
gikk til et snitt på 105000 Nkr.
Avlerne , enten de driver raseavl
eller kryssing er virkelig fokusert på
å skaffe seg okser av ypperste  kva-
litet og det skaper stor etterspørsel .
Slike okser var det mange av i
denne auksjonskatalogen sier Iain
Kerr som er representant for den
britiske limousinforeningen.
Queenshead Altea er avlet frem av
Pat og John  Varley fra Bradford
,West Yorkshire, England. De startet
med limousinavl i 1994 , men måtte
sannere hele besetningen i 2001
grunnet munn og klauvsyke. De har
i dag et firma som driver fabrikasjon
med metall i Bradford og har nå kun
fire Limousinkyr.
Pat Varley kommenterte salget med
at ”vi visste at Altea var den beste
okse vi noen gang har avlet, men du
vet aldri hvordan det går på auksjo-
ner. Vi er meget tilfreds.”
Tilfreds var også kjøperen Tom
Bailey fra Culcommon sør i Irland.

Red.

Queenshead Altea
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Limousin Unik Midt-Norge:

- Midt i løypafor framtidas landbruk

Prosjektbeskrivelse

Bjørkli ser at Prosjekt Limousin Unik Midt-
Norge har flere sammenfallende målset-
tinger og strategier med samarbeidspro-
sjektet i Trøndalags fylkene ”Storfe i vekst”
og Landbruks- og Matdepartementets
målsetting med næringsutviklingsstrate-
gien ”Ta landet i bruk”.

- Prosjektet er ett av flere spor å følge for å
skape interesse for å få storfekjøttprodu-
senter til å satse på framtida, sier land-

bruksdirektør i Sør-Trøndelag, Tore Bjørkli.

Foring av 
kviger til slakt
Innslag av limousin gir 
glimrende kvigeslakt!

Vi har en underskuddssituason av
storfekjøtt i Norge. Derfor er det viktig
at vi tar vare på hunndyra også. Vi vil
alltid få mer kviger enn vi trenger til
påsett. Vi kan ta en kalv av alle kviger,
og slakte de dårligste etter avvenning
av kalven. Men plassmangel gjør at de
fleste ikke kan gjøre dette. Derfor kan
overskuddskviger fores opp til slakt,
men dette må planlegges helt fra
avvenning.
En mulig forseddel for ei slik kvige er 2
kilo med kraftfor pr. dag og fri tilgang
på silo. Dette gjør at kviga er slakteklar
ved 17-18 måneders alder.
Kviger med 75 % innslag av limousin
gir glimrende slakteresultater. De slak-
ter seg minimum i R-klassene og tåler
slaktevekter på litt over 250 kilo før de
får fett-trekk.

Vi kan se på et eksempel i tabellform
på ei kvige som slaktes ved 17 måne-
ders alder med 75% innslag av limou-
sin:

Fødselsvekt 40 kilo
Tilvekst gram pr. dag 870 gram
Levendevekt 17 mnd. (518dager) 491 kilo
Slakteprosent limousinkvige 53%
Slaktevekt 260 kilo
Slaktetilvekst gram pr. dag 463 gram

Resultatene i tabellen ovenfor er fullt
mulig å oppnå med middels silokva-
litet. 

Hva slags slakteoppgjør vil dette da gi?
Leveres dyret i tillegg på nisjen Norsk
Kjøttfe, kan vi se på hva et slakt av
denne typen kan gi i kroner og øre:

Slakt 260 kilo. klasse R, fett 2+
kr. pr. kg: 34,83 9056,-
Avtaletillegg 1,50 pr. kilo 390,-
Puljetillegg 6 dyr 165,-
Kvalitetstillegg R-klasse 1,50 pr. kilo 390,-
Tillegg Norsk kjøttfe 4,00 pr. kilo 1040,-
Distrikstilskudd sone 2: 4,05 pr. kilo 1053,-
Sum slakteoppgjør uten m.v.a. 
og etterbetaling. 12094,-

Prisene i tabellen over er priser i
Nortura pr. 05.03. 07. 

K. Heggelund

Kort presentasjon av de 
sentrale markedsaktører:
Limousin Unik Norge BA 
er et markedsførings- og
salgsselskap som eies av
85 limousin-avlere og
Norsk Limousinforening.
Selskapet ble stiftet i 2001.
Selskapets mål er å mar-
kedsføre kjøtt som selska-
pets eiere produserer.
Gjennom LUNs opplegg
oppnås høyere priser i
markedet som føres tilba-
ke til eierne i form av bety-
delige tilleggspriser

Hognamat AS
Astrid og Arnt Strand, som
driver Hognamat, produ-
serer sine matvarer etter
tradisjonelle oppskrifter

fra Rennebu og Innset –
samtidig som de ønsker
seg en smak av Rennebu.
Råvarene kommer i
hovedsak fra sauer på
egen gård og fra vilt.
Bedriften har besluttet å
utvide produksjonen bety-
delig, og har valgt å under-
søke mulighetene for å
innlede et samarbeid med
LUN.

Slakthuset 
Eidsmo Dullum AS
Ble etablert i 2005 av sel-
skapene Trondheim
Slaktehus AS (33,33%),
Eidsmo Slakteri AS
(33,33%) og Dullum

Slakteri AS (33,33%).
Eierselskapene og eierfa-
miliene har lang historie i
bransjen, og har drevet i
bransjen i flere generasjo-
ner. Total slaktemengde er
ca. 4000 tonn. Trondheim
Slaktehus AS driver i dag
en betydelig nedskjæ-
ringsvirksomhet (storfe) i
Fossegrenda i Trondheim.
Før etableringen av aksje-
selskapet Trondheim
Slakthus AS, har bedriften
historie fra det gamle
kommunale slakthuset på
Brattøra som ble etablert i
1919. Total nedskjæring ca.
4000 tonn. 

Prosjekt Limousin Unik Midt-Norge er
avhengig av dialog / samhandling med
alle viktige aktører i kjeden fra produsent
til kunde, i første rekke foredlings- og
omsetningsledd, næringsorganisasjoner
og fagmyndigheter. Konkret blir
Hognamat, Rennebu Kommune(eier av
industrilokaler), Slakthuset Dullum

Eidsmo, Limousin Unik Norge, Innovasjon
Norge, Blilyst, representant(er) fra daglig-
varehandelen og Fylkesmannens land-
bruksavdelinger i Midt-Norge invitert til
samhandling om prosjektet. Underveis
kan andre aktører bli trukket med.
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Muskelutviklingen hos Limousinrasen starter
så tidlig at dyr kan slaktes i alle aldre med
topp resultat. Med lavest beinprosent og
høgest slaktetilvekst av kjøttferasene er
Limousinen  kort og godt en uslåelig aktør i
markedet. Kryssing med Limousin vil gi gode
resultater allerede i første generasjon. ”Det
store spranget ” i å nå Limousinens kvaliteter
ligger allerede i andre generasjon. Mange som
driver med andre raser har da også opplevd  
” natt og dag” -forskjeller til det positive med
innkryssing av Limousin. Fettrekket viker plas-
sen til fordel for bedre klasse og bedre slakte-
tilvekst. Penger i kassa og er du leverandør til
Nortura har du et nytt tallerkenservise i løpet
av kort tid.  Limousinkalven på bildet er seks
og en halv måned gammel.

Red.

Velg en
vinner
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Det er deilig å være Limousin i
Danmark. 
I 2006 var det totalt 242458
kjøttfe i landet, noe som er en
nedgang på 2,5 % fra året før.
Av det totale antall er  ca. 60000
renraset. 

Suverent størst av alle rasene er
Limousin med 18960 dyr noe
som er over dobbelt så mye
som nest største rase. Limousin
i Danmark har også hatt en
eventyrlig vekst i eksportsalg av
semin fra 178 doser i 2004 til å

bli landets største rase på
 semineksport i 2006 med
10588 doser. Tallene er hentet
fra årsrapporten til Dansk
Kjødkvæg.

Red.

KONGEN AV DANMARK
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Som medlem i Norsk Limousin får du
muligheten til å delta i det nasjonale avls-
arbeidet på Limousin i regi av Norsk
Kjøttfeavlslag.

Staur teststasjon

Årlig tas tolv til seksten Limousin -
oksekalver ut til Norsk Kjøttfeavlslags
fenotypetest på Staur. Dette er de gene-
tisk sett mest interessante oksene som er
født dette året og blir valgt ut med bak-
grunn i påmeldinger fra medlemmene i
Norsk Limousin. De beste oksene vil bli
fedre til et stort antall dyr i hele Norges
land. Samtidig vil oppdrettere av toppok-
sene få bonuser som påskjønnelse for sitt
bidrag til det nasjonale avlsarbeidet.

Omfattende testing

Oksene på staur går gjennom en omfat-
tende testing; når oksene kommer til sta-
sjonen ved seks måneders alder blir de
nøye vurdert av veterinær og vaksinert
mot smittsomme luftveissjukdommer.
Etter fire ukers tilvenningstid der de har
blitt vant til livet på stasjonen og fôret de
gis, begynner oksene i test. Oksene står i
test i 147 dager hvor det daglig blir regis-
trert oksens vekt, kraftfôropptak og grov-
fôropptak. Ved ett års alder blir oksene
eksteriørbedømt og ultralydmålt. Fem
egenskaper danner utgangspunkt for
hvem som blir tatt ut til semin, hvem som
får bli bedekningsokser og hvem som blir
slaktet;

Fôrforbruk per kilo tilvekst
Daglig tilvekst
Grovfôropptak
Eksteriør
Arealmål av ryggmuskel
(målt ved utlralyd)

Når oksene er ferdig i test blir det også
målt vitale mål på oksen slik som bryst-
omfang, krysshøyde og testikkelomkrets.
Okser med negativt avvikende lynne
og/eller bein-/klauvkvalitet blir slaktet.
De tre oksene som blir tatt ut til semin blir

undersøkt for ridelyst og sædkvalitet før
sæden blir tilgjengelig hos landets inse-
minører. De oksene som gir lite kalvings-
vansker og dødfødsler og sønner med
gode slakteresultater blir tatt ut som eli-
teokser.

Hva tjener du?

Oksen blir kjøpt for 14 000 kroner +/- 40
kroner per kilo i avvik fra en korrigert 200-
dagersvekt på 300 kilo. Blir oksen tatt ut
som seminokse får du i tillegg en semin-
bonus på 13 000 kroner (per 2007). Er
oksen en av de få som passerer nåløyet
for å bli eliteokse får du som oppdretter
100 kroner hver gang det blir inseminert
en reinraset Limousinku med sæd fra
denne oksen.
Du har i tillegg muligheten til å eie oksen
selv. Da kjøper vi ikke oksen for 14 000
kroner (+/-). Når oksen blir solgt på vår
auksjon, er det du som får salgssummen
for oksen. Den dyreste oksen solgt på
Staur noen gang ble solgt for 90 000 kro-
ner. Du tar imidlertid risikoen med at
oksen blir rangert langt ned og dermed
slaktet. Da får du bare slakteoppgjøret.

Eier du oksen selv har du ingen rettighe-
ter til sæden, men får alle bonuser på lik
linje med de som solgte oksen til oss. De
som eier oksen betaler en testavgift på
7 500 kroner. 

Sikret tilgang på de beste 
utenlandske oksene
Hvert år blir det importert sæd av de
mest interessante oksene i utlandet. Det
sendes da ut bestillingsskjema til med-
lemmene i Norsk Limousin, som dermed
er sikret å få den sæden de ønsker. I til-
legg tas det inn noen doser ekstra. Her
gjelder ”førstemann til mølla”-prinsippet.

Godt dokumentert bedekningsokse

Hvert år selges oksene fra teststasjonen
på Staur ut som bedekningsokser. Den
dårligste tredjedelen blir slaktet. Resten
blir solgt på vår auksjon. Her får du til-
gang til de genetisk sett beste oksene av
denne årgangen, og uten tvil de med
best dokumentasjon for sine egenskaper.

Vegard Urset, Avlssjef i Norsk Kjøttfeavlslag

Avl

Vegard Urset, avlssjef i NKA.
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9232 Pan av Gamkinn

Avkomsgranskingen tyder på at oksen
avler:
� lette fødsler
� lite dødfødsler
� gode slakteegenskaper 
(slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe

9236 Reodor av Rendum

Avkomsgranskingen tyder på at oksen
avler:
� lette fødsler
� høy slakteklasse

Avlsverdiene tyder på at det er en god
� produksjonsokse
(avkom som er svært lett ved fødsel og
har høy avvennings- og ettårsvekt)
� morfarokse
(døtrenes avkom forventes å ha høy
avvenningsvekt)

Eliteoksene finnes på sædruta som går
cirka hver femte uke. Se www.geno.no
(produkter og tjenester) for informasjon
om når sædruta går i ditt distrikt.
Inseminør henter dette fra sædruta uten
at du belastes med ekstra bestillings -
gebyr.

Eliteoksene har gode egne prestasjoner
fra fenotypetesten på Staur samditig
som avkommene har vist bra resultater i
bruksdyrkrysning.

Ungokser
Dosepris: 105,- kroner per dose

For mer detaljert presentasjon, se Oksekatalogen for kjøttfe 2007 

72033 Amandus av Bliksrudhagen

Avlsverdiene tyder på at avkommene
har
� middels fødselsvekt
� høy avvenningsvekt og ettårsvekt
Oksen hadde svært høy tilvekst og vel-
dig lavt fôrforbruk per kilo tilvekst i feno-
typetesten.

72034 Agvald av Dovre

Avlsverdiene tyder på at avkommene
har
� høy fødselsvekt
� høy avvenningsvekt
� gode slakteresultater
Oksen hadde et høyt grovfôropptak i
fenotypetesten. 

72035 Anfield av Nørstegård

Avlsverdiene tyder på at avkommene
har
� middels fødselsvekt
� svært høy avvennings og ettårsvekt
� høy slakteklasse

På dunken til inseminerende personell finnes minst én av disse ungoksene. Ønsker du en   bestemt ungokse må du be inseminør
hente sæd av denne fra sædruta. Sædruta går cirka hver femte uke.

Eliteokser 
Dosepris: 150,- kroner per dose



AV OLE ARNT KINDE

FORUTSETNINGER FOR DRIFTA
Vi startet forpaktning av gården i 1992
av min far, hvor jeg forsatte den tradisjo-
nelle drifta med korn og høy produksjon.
Etter to sesonger i tradisjonell drift valg-
te vi og starte omleggingen til kjøttpro-

duksjon. I 1993 gikk vi til innkjøp av de
tre første ammekyrne og tilfeldigvis var
dette av rasen Aberdeen Angus, da dette
var de eneste kyrne med kjøttfe innslag
vi kom over. De første kalvene ble født
våren 1994, og vi syntes det var stor stas. 
På denne tiden var det ikke lett og få
kjøpt kalv med krysning av kjøttfe, så vi
kjøpte inn det vi kom over av halvkrys-
ninger og hadde utpå høsten 94 fått tak
i 25 kvigekalver med krysninger i hoved-
sak av NRF, Hereford og litt Charolais.

RASEFANATISME?
Så begynte letingen etter avlsokse, og
valg av rase ble med ett et STORT tema.
Som nybegynner i kjøttfebransjen tenk-
te vi at det sikkert var lurt å snakke med
noen produsenter som hadde drevet
denne produksjonen, for og høre hva de
mente var et fornuftig rasevalg.
Den ene produsenten overgikk den
andre i å fortelle om hvor enestående
den rasen de hadde valgt var, uten å

spørre om hva slags driftsforutsetninger
jeg hadde og hvilke forressurser jeg
kunne skaffe til veie, her var det ”rase for
alle penga!”. Vi ble ikke veldig mye klo-
kere i forhold til rasevalg for produsen-
tene slo den ene rasen i hjel etter den
andre; ”Angus`n er livsfarlig for den har et
forferdelig lynne og du må ikke tro at du
får en veterinær til å gå opp i bingen til ei
Angusku!” Vel vel, tenkte jeg som Espen
Askeladd og dro videre til neste produ-
sent, ”Nei Charolais må du itte begynne
mæ for kalvene blir så store at kua greier
itte å føde uten jekk og veterinær, dessuten
æ itte dæssa Charolais folka vettuge!” Det
var voldsomt tenkte jeg og dro videre til
neste. ”Hereford må du ikke begynne med
for den blir så feit at det går ikke an og
tjene penger på dem!” På denne tida var
ikke Limousine særlig utbredt og vi ble
heller ikke kjent med rasen på noen år,
men jeg husker uttalelsene fra diverse
produsenter når jeg spurte om hva de
syntes om denne rasen. Her var det også18

”Rasevalg i spesialisert kalveproduksjon”

Alm Øvre Gård i Ringsaker

Sommeridyll! Angus og Limousine på beite.

”Et tilbakeblikk på besetningsutviklingen 
i spesialisert kalveproduksjon 1996-2006,

GÅRDSFAKTA;

Alm Øvre Gård på Brøttum i
Ringsaker, 360 moh.
Eier; Cecilie og Ole Arnt Kinde,
begge jobber ved siden av gårds-
drifta. 
(Til sammen 1 ½ årsverk).
Areal; ca 1600 dekar skog, 250 daa
fulldyrket, ca 100 daa innmarksbei-
te. 50daa innleid dyrket mark til
grashøsting.
Besetning; ca 45 ammekyr. 



sort-hvitt, fra lovprising til ”livsfarlige vill-
dyr som angriper uprovosert!”. 

Dette skulle visst ikke bli lett. Det skal
sies at i de senere åra har ”rasefanatis-
men” blitt betraktelig mindre, og de fles-
te har innsett at alle raser har sine forde-
ler og ulemper. 
Den viktigste konklusjonen vi dro ut av
våre besøk, var at man må se på hvilke
ressurser man har til disposisjon og søke
den rasen som kan utnytte disse på en
best mulig måte. 
Vårt utgangspunkt for valg av rase var
forholdsvis åpent, målet var hele tiden
og søke en drift som kunne gi en forsvar-
lig avkastning i forhold til det vi invester-
te.

REIN RASE ELLER KRYSNING?
Med vårt utgangspunkt i krysningsdyr
ble det aldri aktuelt og satse på rein rase.
Hovedgrunnen for dette var at det ville
ta veldig lang tid og avle våre krysnings-
dyr fram til rein rase. Dette argumentet
ble også underbygget av at vi ikke ville
ha mulighet til å begynne nedslakting av
mordyr på flere år fordi vi først måtte
komme oss opp på ønsket antall mordyr.

DEN FØRSTE OKSEN
Den første oksen vi kjøpte var en reinra-
set Aberdeen Angus. Vi valgte denne
rasen fordi den var kjent for lette kal-
vinger, og det var noe vi prioriterte da vi
skulle bedekke 25 kviger. Dette gikk vel-
dig bra og vi var godt fornøyd med valg
av okse så langt. Kalvingen på disse kvi-
gene foregikk på sommeren og alle gikk
ute. Vårt inntrykk er at kvigene var i vel-
dig god kondisjon etter lang tid ute,
samt at temperaturen, hygiene og ikke
minst plassen ble god ved at de gikk ute.
Vi holdt flokken på beite rundt gården
for da kunne vi holde dem under oppsikt
hele dagen. Denne kalvingsstrategien på
kvigene har vi opprettholdt hele tiden
etter dette, og vi har til dags dato bare
mistet en kalv under kvigekalving. 
Hovedinntrykket vi sitter igjen med etter
mange år er at rasen A. Angus er ideell til
kviger, og at den gir lite kalvingsvansker
generelt.

VEIEN VIDERE
Med utgangspunkt i ca 45 ammekyr
måtte vi ha to avlsokser for å klare en
effektiv bedekning. Vi delte derfor beset-
ningen i to og sendte med vår allerede
ervervede A. Angus til den ene flokken,
og bestemte oss for å prøve en Hereford
okse i den andre. Grunnen for dette val-
get var at denne rasen også var kjent for
lite kalvingsproblemer, samt at den

hadde rykte på seg for å ha et godt
lynne.
Vi ønsket oss ett kalvingstidspunkt fra
midten av mars og utover fordi vi ønsket
å nyttegjøre vårbeite best mulig, og fordi
vi da kunne ta fra kalvene utpå høsten
når beitesesongen var over. 

Vi holdt oss til disse to rasene i tre år,
men vi ble etter hvert skuffet over de
resultatene vi fikk fra slakteriet. I første
omgang var det fettprosenten som ble
for høy på slakteoksene (slaktevekt ca
250-300kg), samtidig som vi sjelden fikk
bedre klasse enn R.
Vi valgte derfor å skifte ut Hereford
oksen med Charolais, men vi fikk oss ikke
til å kutte ut Angus’n, så vi kjøpte derfor
inn en ny. Det vi håpet å oppnå med
dette var å komme lengre opp i klassefi-
seringen, samt å unngå fettrekk, med
samme foringen vi hadde brukt med
Hereford oksen. Vi satte vår lit til at
Charolais genene ville utnytte foret til
kjøtt og ikke fett.

Charolais krysning
Løsningen med krysning av Charolais
startet dårlig og fortsatte dårlig.
Fettprosenten gikk riktig nok ned og vi
gikk vel, i snitt opp ca en klasse på klassi-
fiseringsskalaen (vi hadde fortsatt til
gode å se bokstaven U på slakteoppgjø-
ret). Dette hjalp imidlertid veldig lite da
vi pådro oss til dels store kalvingsproble-
mer, da oksen vi hadde valgt åpenbart
ga store kalver. Jeg vil nok driste meg til
å si at nesten halvparten av alle kalving-
ene (10-12 kalvinger), ble i tøffeste laget,
og det var veldig tungt både fysisk og
psykisk å håndtere kalvene som ofte ble
veldig medtatt etter fødselen. Det verste
var nok likevel å legge ned mye arbeid i
en kalv som til slutt bare døde. Sett i kro-
ner og øre ble nettoresultatet enda dårli-

gere enn det var med Hereford oksen.

Hva gjør vi nå?
Vi var fortsatt ikke fornøyd med klassifi-
seringen på slakteoksene våre, men nå
hadde det kommet et alternativ til for
oss kjøttfeprodusenter, nemlig kvalitets-
kalv eller gourmetkalv.
På grunn av vår fjøsløsning fikk vi en del
tilfeller av møkktrekk på slakteoksene
våre etter at det ble innskjerpinger på
dette område. Vi stilte oss imidlertid helt
bak dette tiltaket, men innså at vi ikke
hadde en god nok planløsning i vårt fjøs,
for å bekjempe dette problemet.

Kalveproduksjon.
Valget til å gå over til kalveproduksjon
ble derfor ganske lett, for vi kunne ta kal-
vene rett fra kua på beite om høsten, og
levere direkte til slakteriet. På den måten
slapp vi å sette kalvene inn i et fjøs som
ikke var optimalt i forhold til å holde kal-
vene rene nok.
Dette ble en fin løsning for oss, og vi fikk
en bonus i tillegg. All rautingen fra kuene
var i all hovedsak over etter et par dager,
fordi det ikke ble noe respons fra kal-
vene. Dette var noe naboene også satte
pris på.
Resultatmessig og økonomisk ble det i
første omgang kanskje ikke den helt
store økningen på sluttproduktet.
Likevel fikk vi som følge av omlegging-
en, en helt annen struktur i driftsoppleg-
get. Vi fikk et langt mindre behov for vin-
terfôr, og kunne gå helt vekk fra silo i
perioden november til langt ut i mars da
kalvingen igjen begynte. Arbeids -
innsatsen ble også mye mindre.
Summen av dette førte til betydelig
reduserte utgifter til stell og foring, slik at
samlet sett fikk vi en god gevinst.
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Ammekulandskap! Utsikt fra beite på Alm, mot Mjøsa i vest.
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Forts. fra forrige side

Limousin rasen trer inn!
Rimelig fornøyde var vi nå med den pro-
duksjonen vi hadde, men fortsatt ble klas-
sifiseringen noe dårlig.
Vi hadde nå blitt introdusert for
Limousine rasen og sett på en del beset-
ninger hos produsenter som hadde
begynt med denne rasen. Mitt første
møte med rasen gjorde et bokstavelig
inntrykk, da dette var en løs okse på ca
12oo kg som befant seg i karantene i et
fjøs i bygda. ”Oksen var riktig sååå diger
der han runda hjørnet i fjøset og kom rett i
mot meg med ring i nesa og bøyde horn!”
Med et forholdsvis ureint trav fikk jeg
kommet meg ut gjennom døra og slengt
den igjen bak meg. Jeg fant ut at det var
best å vente på eieren!
Det viste seg imidlertid at oksen var rime-
lig harmløs, og den ble trygt og rolig
geleidet inn på en noe for liten kubås
igjen. I første øyekast var det den enormt
store nakken som gjorde det største inn-
trykket. Det var som den hadde en pukkel
!! Det andre som imponerte meg, og som
imponerer meg den dag i dag var lårene,
sett bakfra, de var imponerende og jeg
skjønte med en gang hvorfor jeg ikke
hadde sett bokstaven U på slakteoppgjø-
ret mitt. 
Etter en tid som profesjonell kjøttskjærer
kan jeg vel påberope meg å ha noe greie
på biff og stykningsdeler, og jeg ble vel-
dig fascinert av overgangen mellom
innerlår og yttrlåret på denne oksen. Det
var en helt tydelig markert linje mellom
musklene og jeg forestilte meg dimensjo-
nen av flatbiffen på denne karen! 

For at øyet ikke skal bli for stort og vått
hos redaktøren og de andre medansvarli-
ge av denne ”tidningen”, vil jeg avstå fra
videre utbroderinger av ekstriør art når
det gjelder denne rasen.
Jeg konkluderte raskt at vi måtte prøve
denne rasen i vårt opplegg med kalve-
produksjon.

Innfrir Limousine kravene 
til økt lønnsomhet?
I 1998 kom den første Limousine oksen til
gards, og ca 25 kyr ble bedekt i løpet av
forsommeren, og det var med stor spen-
ning vi så fram til kalvingen skulle begyn-
ne.
Ville vi få redusert kalvingsproblemene?
15 mars 1999 kom den første kalven fra ei
god gammel Angusku, jeg rakk ikke
engang å få kua inn i kalvingsbåsen før
kalven var ute. Kvigekalven var svart og
veide 37kg. Jeg husker godt at jeg syntes
at kalven var liten og jeg begynte med en

gang å sjekke om den var for tidlig født.
Jeg kunne konstantere at kalven ikke var
født for tidlig og den fikk sine første drå-
per melk, helt på egenhånd, bare etter ca
20 minutter. Dette var en virkelig fin
start!!

Samtlige kalvinger forløp på omtrent
samme måte hos de resterende kyrne, og
som om det ikke var nok hadde jeg fått to
sett med tvillinger hvor alle kalvene levde
opp. Dette året fikk jeg også to sett tvil-
linger av Angusen også og med unntak
av en død kalv endte jeg dette året opp
med 3 kalver mer enn jeg hadde kyr til.
Dette kunne ikke tolkes for noe annet
enn suksess.
Vi hadde en plan i forhold til slakting av
kalv og levering av gourmet kalv, men da
det kom til det punkt at vi skulle begynne
nedslakting var det så mange produsen-
ter som hadde meldt sin interesse for å
fore opp disse kalvene at de bød en pris
som gjorde det enkelt å selge dem til liv.
Jeg begynte da i litt beskjeden målestokk
å holde igjen noen av de fineste kvigekal-
vene til egen rekruttering.

Parallelt med dette hadde jeg levert
Angus krysningskalvene til slakt, og de
holdt en stødig kurs hva gjelder klassifise-
ring.
ROS analysen for 1999 viste at mine slak-
televeranser ga 5,6 kvalitetspoeng, noe
som for oss var et greit resultat, sett ut ifra
middelen i kjøttsamvirket, som dette året
lå på 4,1 poeng.
Det første året vi leverte Limousine krys-
ninger sammen med Angus krysningene,
hvilket var i 2003, ble ROS resultatet 6,8
kvalitetspoeng.
Dette var et betydelig hopp oppover, tatt
i betraktning at halvparten av kalvene
fortsatt var Angus krysninger. 
Vi kunne konstantere at Limousine rasen
hadde innfridd på alle hold, og litt til. Vi
var kort sagt kjempefornøyde, og ikke var
den ”Livsfarlig hell!:
Med de siste slakteresultatene i minne

ble valget om å kutte ut Angusoksen tatt.
Vi gikk til innkjøp av den andre Limousine
oksen og bedekte dette året 47 krys-
ningskyr inkludert fem ¾ Limousine kvi-
ger. Tilslaget av tvillinger fortsatte i 3 år
og vi hadde en enormt bra kalvingspro-
sent. I løpet at 3 år, sett under ett, hadde
vi fått åtte kalver mer enn vi hadde føds-
ler. 
Kalvings- resultatene har forholdt seg sta-
bilt bra i ettertid også,og vi har hatt en fin
progresjon på klassifiseringen. 
ROS 2004 ble på 7,0 poeng.
ROS 2005 ble på 7,7 poeng.
ROS 2006 ble på 7,9 poeng.

Kvalitetspris for beste kalveslakt i HED-OPP
2003,2004,2005 og for 2006(Underveis!).

Med utgangspunkt i de resultatene vi har
oppnådd i løpet av de siste årene, må vi si
oss veldig godt fornøyd med det
Limousine rasen har tilført vår produk-
sjon. Det er ikke dermed sagt at det ikke
vil være mulig å oppnå gode resultater i
spesialisert kalveproduksjon med andre
raser enn Limousine, men med vårt drifts-
opplegge og med det utgangspunktet vi
hadde i en mor- dyrstamme med mye
Angus, har Limousinen slått veldig godt
an.

Noen erfaringer til slutt
Min oppfatning er at Limousine er glim-
rende i krysningsbesetninger, og slik vi
oppfatter det slår krysningsfrodigheten
spesielt godt ut i kombinasjon med
Angus.
De mest livskraftige kalvene jeg har fått,
er med ¾ Angus og ¼ NRF på kua.
Melkeegenskapene i NRF genene er slik
jeg ser det helt utslagsgivende. Hadde
andelen NRF vært større, er det min erfa-
ring at klassen blir dårligere.
De høyeste klassene (U og E), har jeg fått
med mordyr som har krysning ½
Limousine 
og ½ Angus. Slik jeg ser det ville det vært
helt optimalt hvis det lå igjen en liten del
NRF i tillegg for å holde melkeegenska-
pene oppe.
Uansett så våger jeg den påstanden at
den beste egenskapen man får i krysning
Angus/Limousine er en helt fantastisk
livskraft i kalvene, og mitt motto er at det
er bedre med en levende kalv som slakter
seg i klasse U, enn en død en som ”kunne”,
ha slaktet seg i E!
Avsluttningsvis vil jeg si at for å oppnå det
lille ekstra, og for å nå topp klassifisering,
er det helt avgjørende at kalvene har til-
gang på kraftfôr på beite. I vårt tilfelle
gikk vi nesten opp en hel klasse på skala-
en etter at vi begynte med denne til-
leggsforingen til kalvene, så reint økono-
misk får man veldig god avkastning på de
pengene.
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Fra melk til kjøtt
På Hadeland er det tett mellom
limousin avlerne, vi besøkte en av
dem, Kolbjørn Kittelsrud på
Kittelsrud gård.

TEKST /FOTO : ANDERS MYHRE VELO 

Det hele begynte litt før år 2000, da ble melke-
kvota solgt og kuene inseminert med
Limousin- og Charolaissæd, noen ble til og
med inseminert før melkekvota var solgt.
Etter hvert som resultatet kom både på fødsel,
tilvekst og slakt, ble limousin valgt som rase til
oppkryssing. Den viktigste grunnen var klassi-
fiseringen. Kalvingen skjer fra 2,5 år alder og
det har vært svært lite kalvingsproblemer.
Kolbjørn har brukt okse og en del insemine-
ring. Den siste oksen er en sønn av den fran-
ske toppoksen Genial. I tillegg til Genial har
han brukt andre franske seminokser som
Nimbus og Ramdam, dessuten er de fire siste
kalvingene på gården etter lettkalveroksen
Okapi. Det er gras på hele gårdens areal og
Kolbjørn benytter seg av fellesbeite på
Hadeland almenning til omtrent 30 dyr. Han er
veldig godt fornøyd med tilveksten på disse
dyrene i 2006.

Tilbake til kalv Unik som viser:
Kalv nr. 344 88% limousin
Født 6.april 2006 Slaktet 22.januar 2007
Vekt:255,8 kg
Klasse: E-
Fett:  2%
Avregningen viser: kr. 40,33
tillegg:  11,11  

51,43
− omsetningsavgift 1,50

49,93
+ Kalv Unik tillegg:  14,00  
kr. 63,93 pr. kg.

Da får vi en total oppgjørspris på 
kr. 16 353 + mva

Kalv nr. 327 75% limousin
Født 27.april 2006 Slaktet 22.januar 2007
Vekt: 246,6 kg
Klasse: R+
Fett: 2%

Total pris pr kilo, kr. 56.99.
Total oppgjørspris 14.053 + mva.

Begge kalvene har gått på fri tilgang til kraft-
fôr fra avvenning ved 6-7 måneders alder. Det
er ikke benyttet kraftfôrautomat på beitet.
Disse resultatene viser at limousin er uslåelig
når det gjelder slaktetilvekst og klassifisering.
Limousin er svært tidlig slaktemoden,

mye tidligere enn de andre rasene som
ikke engang er i nærheten av Limousin
når det gjelder klasse ved denne alderen.
Noen tror kanskje at fri tilgang på kraftfôr
gir store fôrkostnader, men fra avvenning
ved 6 måneder til slakting ved 9 måneder
er det avrundet bare 100 dager. Ved et
daglig kraftfôr inntak på gjennomsnittlig
5 kg vil det gi:

500 kg kraftfôr �  2,50 kr ≈ mellom 1200-
1500 kr pr dyr.

Denne kostnaden har en nesten tjent inn
igjen bare på høy klasse, og fettrekk
trenger en ikke være redd for med
Limousin Kalv Unik.
Når en i tillegg tenker på plass-, arbeids-
, og grovfôrbesparingen finnes det neppe
en bedre storfeproduksjon rent økono-
misk.
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Jeg er ikke i tvil , men jeg kjenner mange
som ikke er overbevist og som fortsatt tvi-
holder på andre raser. Det er jo en ærlig
sak å ha så “sterke følelser” for en rase at
en uansett ikke ønsker å bytte  til
Limousin. Nå skal vi ikke fokusere på
følelser og gamle vaner. Vi skal sette fokus
på det vi alle til syvende og sist TRENGER,
nemelig PENGER !

Limousin er en mellomstor rase som
har i seg fordelene både fra de lette og de

tunge rasene , en optimal kombinasjon.
Dvs at den greier seg utmerket enten den
går på innmark- eller utmark-/ fjell-
beite.Kristen Kaarbø på Lesja, har testet ut
forskjellige driftsopplegg og raser og gir i
dette intervjuet en kort redegjørelse for
sine erfaringer med Limousin i de indre
fjellstrøk.

( Intervju med Kristen Kaarbø , 
se forrige Limousinnytt.)

1.  Greier seg godt på fjellbeite = Billig foring
2.  Lette kalvinger = Levende kalver
3.  Ingen fettrekk = God avregningspris
4.  God klassifisering = God avregningspris
5.  Flokkinstinkt = Enkel å ha oversikt over i utmarken
6.  God tilvekst, rask fremforing = Lite vedlikeholdsfor
SUM                                                                                Penger i kassa !

Hvorfor Limousin er mest lønnsom!

Konklusjonen på hans uttalelser er at Limousin :

For den av dere som ikke er overbevist
ennå , så har jeg mer på lager. “ Rosinen i
pølsen “ er Limousin Unik ! Dette gir
Limousinavlere en mulighet til å ta ut en
merpris på inntil 14 kr/kg. “ Spydspissen “
i dette opplegget er Kalv Unik , dvs okser
/ kviger maks 11 mnd’er gamle og maks
250 kg. 

Tidlig utslakting av kalv ved vekter fra
200 - 250 kg slakevekt, frigjør arealet som
vanligvis blir brukt til sluttforing av okser

og til de kvigene som ikke behøves til
rekruttering. Dette arealet kan brukes til å
øke antall kyr. Arealkravsberegninger
viser at antall kalvinger kan økes med 150
%. Dersom utgangspunktet er en beset-
ning med 30 kalvinger og full fremforing,
vil sammenligningsbesetningen som har
mulighet til å levere til Kalv Unik ( 9 - 11
mnd’er gamle ) minst kunne ha 45
kalvinger.

For å illustrere hvilken gevinst DU kan ha
med Limousin og Kalv Unik , tar jeg
utgangspunkt i en deknings-
bidragskalkyle utarbeidet av Norsk Kjøtt :

Ammeku , 45 kalvinger - ca 1,2 kalv pr
årsku ( 37,8 årskyr ), distr. tilsudd 4,05 kr ,
salg av okse-/ kvigekalv ved henholdsvis
330/310 kg.

HVA BETYR SÅ DETTE I KRONER FOR BONDEN ?

Produkt ant pris Kalv Unik, +14 kr/kg  
Limousin
Oksekalv    22,5 7430 167175 10202 229545
Kvigekalv 7,5 5580 41850 8184 61380
Kuslakt  (350 kg 15 11232 168480 11232 168480
Salgsinntekt 377505 459405

FEm Kr pr FEm
Beite 54474 0,75 40856 40856 
Surfor ( 0,80 kons ) 90197 1,20 108236 108236
Kraftfor 6696 2,60 17410 17410
Strø 8820 8820
Veterinær, div     350 kr pr årsku 13230 13230
Variable ostnader -   188552 -   188552
Dekningsbidrag før tilskudd 188954 270853

Arealtilskudd (182 daa beite og 200 daa eng) 98675 98675
Produksjonstilskudd             143276 143276
Distriktstilskudd            20534 44227
Bunnfradrag               -    6000 -  6000 
Tilskudd 256485 280178
Dekningsbidrag etter  tilskudd   445439 551031

Limousinkalv slaktet pga. beinskade.
1 mnd og fire dager gammel og 65 kg
slaktevekt.
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Når du driver med husdyr, gir Fatland deg et godt tilbud 
ved slakting, livdyrhandel og ullomsetning.

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

Vi omsetter purker fra 5 privathybridbesetninger, 
landssvin, smågris og kalv.  

Livdyr AS har auksjon hver 2. torsdag på livdyrsenteret-Fatland-Jæren.

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

Du treffer oss:
FFAATTLLAANNDD  JJÆÆRREENN  AASS  5511--668888880000  --  

UULLLL--aavvdd..  NNæærrbbøø  5511--443344339933
FFaattllaanndd OOsslloo  AASS  2233--117766335500--FFaattllaanndd  ØØlleenn  
5533--777755550000--FFaattllaanndd  BBeerrggeenn  5555--333322110044

Hvorfor Limousin er mest lønnsom!
Her blir gevinsten ved å slakte i Kalv Unik
ca 100 000 kr mer i dekningsbidrag enn å
selge kalven til liv som er eneste alterna-
tivet ved annet rasevalg. Eller kr. 120.000
mer i dekningsbidrag enn ved 30
kalvinger og full framforing.
I denne kalkylen slaktes kalven  ved 186 -
200 kg , slik at inntjeningspotensialet i
Kalv Unik blir langt fra utnyttet. Dette for
å slippe å endre på andre tall i kalkylen .
Hvordan er det så mulig å hente ut så
mye mere penger på Limousin på dette
stadiet ? Jo , rasen er unik når det gjelder
å beholde kalvepreg på kjøttet. Dvs den
lyse fargen og den fine strukturen ved-
varer til de er nærmere ett år gamle og
det gir mye kalvekjøtt per skrott. I tillegg
er det spinkel beinbygning som gir stort
kjøttutbytte ved nedskjæring. Det er stor
betalingsvilje for kalvekjøtt i
markedet og det proffiterer Limousin
som eneste rase enormt på pga sine
unike egenskaper. Dette gir her et dekn-
ingsbidrag per årsku på over 14000 kr.
Prøv å slå den !!!  
Konklusjon :
Hvis vi er enige om å se bort ifra følelser

og gammel vane , så er Limousin et glim-
rende alternativ hvis du trenger penger.

TEKST/FOTO: HÅVARD NØRSTEGÅRD



Hva er grunnen til at
Limousin så massivt
 dominerer storfekjøtt -
produksjonen på de britiske
øyer ? Neppe fordi at rasen
er fransk.

Svaret er enkelt. Det er britenes er -
kjennelse av limousinrasens overlegen-
het i forhold til andre raser når det
 gjelder totaløkonomien i storfekjøttpro-
duksjon og kjøttindustri. Og å regne øko-
nomiske marginer i storfekjøttproduk-
sjon vet britene det meste om. Likeså
hva som må til for å overleve i et vanske-
lig  marked.
Kugalskap, eksportforbud, munn og
klauvsjuke, nye eksportforbud, massiv
import av storfekjøtt fra andre land med
på følgende prispress  i hjemme -
markedet og bortfall av produksjons -
tilskudd er noe av hestekuren som  stor-
fekjøttprodusentene i øyrike har vært
gjennom de siste tiår. Det har fra primær-
produsentene , kjøttindustri og salgs -
apparat i de siste årene vært nedlagt
store ressurser og mye arbeid i å høyne

kvaliteten og derved gjenopprette tilli-
ten til britisk storfekjøtt. Offensiven har
vært vellykket og tallene viser at limousi-
nen har vært selve krumtappen i reno -
veringen av omdøme til den britiske
 biffen.
Limousinen har hatt en eventyrlig eks-
pensjon i Storbritannia. De første dyrene
ankom britisk jord , i Edinburgh så sent
som februar 1971. Femten år senere i
1986 toppet limousin seminstatistikken.
I 1998 var limousin største kjøttferase og
har i de senere årene tronet ensom på
toppen som den desidert mest brukte
farrase både i kjøtt og melkebesetninger.
Figurene fra British Cattle Movement
Service for 2006 gir et perspektiv over
utbredelsen.

Red.
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LIMOUSIN  RULES  BRITAIN

Limousin 178,232
Charolais 119,266
Simmental 73, 496
Belgian Blue 22,892
Aberdeen Angus 80,257
Other Breeds 38,908

Limousin 687,382
Charolais 332,098
Simmental 221,670
Belgian Blue 186,730
Aberdeen Angus 222,290
Other Breeds 307,387
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REMIX
Norsk Limousin har 
importert semin etter en ny
avkomsgransket fransk okse
med meget sterke 
morsegenskaper.

Remix er sønn av Cassis (Ulysse x Sultane)
og har Espoir (Bill x Aquila) til morfar.
Både Ulysse og Espoir er to av ”oldtimer-
ne” blandt avkomsgranskete seminokser
som i tillegg til maternale kvaliteter er
kvalifisert for både kjøttproduksjon og
avl.
Den første årgangen etter Remix viser at
han gir lette kalvinger med en fødselsin-
deks på 111. Cassis som figurerer som far
og faktisk også som mormors far på stam-
tavla til Remix har en fødselsindeks på
115. Mormor Italie har 107 for samme
egenskap.
Døtrene til Remix er meget gode melkere
med en indeks på hele 128 for denne
egenskap. Deres evne til å føde ligger

også høyt med 114 indekspoeng. Med en
indeks for innkalvingsalder og fertilitet på
henholdsvis116 og 108 er dette en meget
sterk kandidat til bruk for rekruttering av
mordyr til en hver besetning. I Frankrike
opererer man med en samlet indeks for
mors genetiske effekt på avvent kalv.
Remix døtre scorer 129 poeng på denne
indeksen.
Muskelindeks ligger på gjennomsnitt for
rasen. Bakparten mangler litt bredde og
lårlengden er ikke tilfredstillende.

Tilveksten ved 18 mnd. alder er noe under
middels. Døtre etter Remix vil få en
kroppsramme som er godt under
gjennomsnittet for rasen. Målene på
både mankehøyde , rygglengde og kryss-
lengde er lave og samlet indeks for skje-
lett ligger på 85 indekspoeng.

Semin etter Remix kan bestilles hos Geno
på tlf .62574815 eller NKA tlf. 62538242.

Red.



TEKST/FOTO: K. HEGGELUND
Gode produksjonsegenskaper er essensielt for at en rase skal
kunne brukes i noe stort omfang. Alle raser har det blitt drevet
avl på i generasjoner, og hver rase har derfor fått en del sær-
trekk. Dette gjør at de har egenskaper som er sterkere enn
andre på en del felter, mens det på andre felter kan være andre
raser som har et fortrinn.

Her vil vi få presentert de produksjonsegenskapene der
Limousin er bedre enn Charolais og Simmental. Dette er de tre
rasene det er mest naturlig og sammenligne. Det er kun disse

tre rasene av de vi kaller de tunge kjøttferasene, som har såpass
omfang i Norge, at vi kan hente ut noe sammenligningsgrunn-
lag.

Fødselsvekt og kalvingsvansker
Limousin er den rasen av de tre store rasene som har lavest fød-
selsvekt og minst kalvingsvansker. Kalvene etter limousin er
små, vitale og raskt på beina. Vær imidlertid oppmerksom på at
bedekker du med limousin vil drektighetstida være noe lenger
enn f. Eks hvis du bedekker med NRF. Ei voksen ku bedekt med
limousin vil gå drektig i 9 mnd. og 14 dager.
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Limousin sammenlignet med andre kjøttferaser-

Hva er rasens største fordeler

Rase Noe kalv.v % Store kalv.v. % Fødselsvekt o Fødselsvekt k

Limousin 4.1 2,0 43 40

Charolais 6,3 3,1 45 43

Simmental 5,0 2,8 44 43

Rase Antall
slakt

Slakte-vekt
kg

Slakte-
klasse

Fett-
gruppe

Alder v/
slakt (mnd

Limousin 215 335 U (10.8) 2 (4.9) 17.4

Charolais 623 352 U- (9.6) 2 (5-2) 18.2

Simmental 143 318 R (8.2) 2 (4.9) 18.3

A Angus 456 262 R- (6.8) 3- (6.6) 17.9

Hereford 761 286 R- (6.6) 3- (7.0) 18.8

Slakteresultater
Limousin er den rasen som gir høgest slakteklas-
se. Limousin har en meget kjøttfull kropp, som
med normal fôring gir en slakte skrott i U-klas-
sene. Den har sein slaktemodning, og gir selv ved
sterk fôring ikke fettavleiring før slakteskrotten
passerer 400 kilo på ung okse.
Limousin har generelt en stor og kjøttfull bakpart,
men er stabil i U-klassene fordi den i tillegg har en
bred rygg og en velutviklet frampart med særlig
godt utviklet bogplomme. 

Ser vi på  slakteresultater i årsmeldinga i Storfekjøttkontrollen for
2005 viser den følgende for de

Limousin er den rasen med høgest slaktepro-
sent. Det vil si at det er den rasen som har mest
slakteskrott i forhold til levendevekta. Dette
fører da til at det er den rasen med mest slak-
teutbytte.
I mange sammenhenger blir det vist til at dyr
har veldig bra tilvekst. Dette er vel og bra, men
det er faktisk slaktetilveksten som har mest å si
for det økonomiske utbyttet.  

Rase Fødsels-
vekt

Levende
tilvekst
gram pr.

dag

Vekt 
v/15 mnd.

Slakte-
prosent

Slaktevekt Slaktetil-
vekst 

gram pr
dag.

Limousin 43 1200 590 58 342 703

Charolais 45 1250 615 55 338 692

Simmental 44 1275 625 54 337,5 692

Vi kan vise dette ved å sette opp et eksempel i tabellform:

Ser vi på resultater fra årsmeldinga i Storfekjøttkontrollen for
2005 viser statistikken følgende:

Det er en kjent sak at simmental og charolais har høgere levende tilvekst enn
limousin. Men limousin tar igjen dette fordi de har høgere slakteprosent.
Slakteprosentene som oppgis over er gjennomsnittlig slakteprosent ung
okse for disse tre rasene i Norge.
Hvis vi legger inne en levendetilvekst som er 50 gram høgere for charolais og
75 gram høgere pr. dag for simmental, vil disse  
l ikevel ha en lavere slaktetilvekst enn limousin.

Formel slaktetilvekst: Dyrets vekt  ved slakt minus fødselsvekt delt på to. Så
deler man dette på antall dager fra fødsel til slakt.

K. Heggelund (til høyre).
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NORTURA
- norske eiere og norske råvarer

Gilde Norsk Kjøtt har fusjonert med Prior og blitt til Nortura
BA. Det nye selskapet eies av 28 000 kjøtt og egg-
produsenter. Med 7000 ansatte, og anlegg spredt rundt i 41
kommuner og 18 fylker, er Nortura en av Norges desidert
største næringsmiddelbedrifter. Størrelse er ikke noe mål i
seg sjøl. Men vi tror dette kombinert med eierformen er
den beste måten å sikre norske bønder trygghet for salg av
sine råvarer til en best mulig pris – også i framtida.

Bondens økonomi er også avhengig av en e!ektiv og lønn-
som drift på egen gård. Nortura tilbyr rådgivning på høyt
faglig nivå innen fagområdene fôring, dyrehelse, drifts-
opplegg og husløsninger.

Mer informasjon om våre tilbud Þnner du på:
www.medlem.nortura.no

Returadresse:
Norsk Kjøttfeavlslag
Postboks 4211 Bedriftssenteret
2307 HAMAR


