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Limousin i Norge -
en suksesshistorie

Leder:Leder:

Vi nærmer oss årsskifte og tiden er
inne for å evaluere året som er gått.
Om du satser på å selge livdyr eller å
levere slakt så er endringene som har
skjedd i 2006 nok en bekreftelse på
at vi har den rette rasen.

Norsk Limousin har i året som har
gått hatt et jevn tilsig av mange nye
medlemmer. Det er en bekreftelse på
at det er meget stor interesse for
rasen.
Inneværende år har styret registrert
at det er mange eksisterende limous-
inbesetninger som finner økonomi i å
utvide både fjøs og antall mordyr
samt en betydelig nyetablering av
ammekubesetninger der Limousin er
sentral i rasevalget.

Innen tre år er styre overbevist om
antall mordyr av rasen Limousin vil
være dobbelt så mange som i 2006.
Hvis du ikke tilhører den indre krets i
Norsk Limousin så er det umulig å få
tak i renraset mordyr av Limousin er
ytringer fra flere produsenter som er i
etableringsfasen. Når noen har den
oppfatning så vil jeg utfordre med-
lemmene om å selge noen mordyr
hvert år og gjerne benytte
LimousinNytt og vår hjemmeside til å
vise omverdenen at det er mulig å
kjøpe rene mordyr av rasen.

Importen av Limousin til Norge skjed-
de i hovedsak rundt 1994. Det vil si at
Limousin har vært i Norge i kun 12 år,
og hvordan har norske storfekjøtt-
produsenter tatt imot Limousin?
Seminstatistikken for 2006/2007 gir
oss et klart svar. Vi er den rasen som
selger nest mest semin i landet på
tross av at rasene som vi konkurrerer
med har vært etablert i landet siden
først på 50 og 60 tallet. Hvorfor er det
slik ?

Slakteoppgjøret er sannhetens øye-
blikk - De tror det ikke før De for se

det. Krysninger fra 75 % Limousin er
det ikke uvanlig med slakteoppgjør
på ca, 18.000 kr.med en slaktevekt på
370 kg.
Etter lang tid så har slakteriene i
Norge registrert at klassifisering sier
noe om den økonomiske verdien på
slaktet . Slakteindustrien merker seg
nok også at slakt med lav beinprosent
og høyt slakteutbytte øker deres for-
tjenestemarginer. Det er årsaken til
prisdiffrentsieringen av kvalitetstil-
legget til bonden. Har du slakt som
klassifiserer bedre enn U- blir kvali-
tetstillegget vesentlig større enn for
klasse R. Hvilke andre raser i Norge
klarer bedre enn U- i snitt?
Limousinen drar rett og slett fordel av
en gammel økonomisk lovmessighet
som gjelder for alle varer enten det
dreier seg om kjøtt eller andre ting .
Kvalitet betales.

Limousin i Norge er på rett vei.
Rasens egenskaper viser seg nå på
samme måte hos oss som ellers i ver-
den. Vi som har valgt rasen får et øko-
nomisk vederlag som er vesentlig
høyere enn våre yrkesbrødre som har
valgt en annen rase.
Limousin i Norge er ei gladhistorie
som norske storfekjøttprodusenter
fortjener , og som stadig flere får opp
øynene for.

Ønsker alle medlemmer en fredfylt
julehøytid og et riktig godt nyttår
med rom for videre vekst for
Limousin i Norge.

Vennlig hilsen
Helge Bjugstad.

Styreleder Norsk Limousin.

www.kjottfe.no/limousin
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Tor Garshol heter en nyoppstartet limousinbonde
på Nordmøre.Tidligere bodde han og familien på
Lillestrøm ,men i 1998 flyttet de til Aure kommu-
ne i Møre og Romsdal. Tor ble interessert i limou-
sin gjennomMathias Romsås som han kjenner fra
jobbsammenheng. Han har ca 350 villsau fra før ,
men ønsker nå å redusere litt på sauen til fordel
for limousin. Det er nok i limousinen pengene lig-
ger sier han.
I fjor i mars kjøpte han inn sju renrasete dyr , seks
kviger og en okse samt tre 75% kryssingskviger.
Kvigene er nå klar til kalving.
Planene er klare. Først skal bestanden økes. Det
tas sikte på kort oppforingstid og omsetting
gjennom LUN – systemet. Fjøset på bruket er
gammelt og nedslitt så på sikt er det også planer
om nybygg.

Av Lars Henden

Enda en nordmøring har fått
opp øynene for Limousin
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Ideen var med andre ord både logisk
og spennende. Vi trengte bare å
avklare et par ting. Islendingene
måtte få vite at vi hadde limousingen-
etikk for salg og vi måtte få vite om de
kunne være interessert i å kjøpe.
Flere måneder etter hjemkomsten fra
Frankrike dukket tankene om samta-
len med Jon opp igjen. Jo mer man
tenkte jo større lyst fikk man til å trek-
ke i noen tråder.
Etter en telefon til den Islandske
ambassade satt man igjen med et
telefonnummer til Bændasamtøk
eller Bondelaget i Reykjavik. Disse
kunne være behjelpelig med infor-
masjon om islandsk storfekjøttpro-
duksjon.

Sentralbordet i Bændasamtøk satte
meg over til en Olafur R.
Dyrmundson. I løpet av samtalen
med han kom det frem at han ikke
bare hadde vært i Norge ,men faktisk
i min heimkommune Brønnøy. Det
ble nesten litt nifst da jeg etter et par
avklarende spørsmål kunne takke for
sist. Det viste seg at mannen hadde
vært gjest i min stue noen år tidligere
sammen med en nordisk delegasjon
som i regi av Planteforsk,Tjøtta var på
besøk for å se på gammelnorsk sau.
Kontakten var opprettet og
Dyrmundson forsynte meg med
informasjon om islandsk landbruk og
storfehold.
Tiden gikk og i januar 2006 hadde jeg
besøk av sambygdning og en ikke

ukjent hvalfanger Steinar Bastesen. I
løpet av samtalen nevnte han at han
skulle ha vært på Island en tur , hvor-
på jeg svarte at det skulle jeg også.
Fint da drar vi i lag svarte han og noen
dager senere satt vi på flyet til vulkan-
øya.
Med i kofferten hadde jeg en presen-
tasjon av Staur , det norske testregi-
me for kjøttfe, oversikt over helsesta-
tus , utdrag av avlsplan for Norsk
Limousin og en presentasjon av våre
to eliteokser , Pan av Gamkinn og
Reodor av Rendum. Alt utarbeidet av
Vegard Urseth , NKA.

Et annet trumfkort var mitt selskinn-
skledde reisefølge som bidro til at
hele turen fikk et særpreg blant annet
med omvisning i verdens eldste
demokrati , Alltinget. Videre møte
med statsminister og andre ledende
politikere ( førstnevnte riktignok mer
opptatt av å prate om den
norsk/islandske ”sildekrigen” enn om
limousin ) og en rekke andre spen-
nende mennesker.

Olafur R. Dyrmundson skulle også
vise seg å være en skatt for en nett-
verksjeger. Utadvendt , entusiastisk ,
samfunnsengasjert og kunnskapsrik. I
tillegg hadde han program klart med
både gards og departementsbesøk.

STORFE PÅ ISLAND
Den islandske kua er i utgangspunk-
tet beslektet med det norske Sidet

Trønder og Nordlandsfeet . Det ble
gjort noen spede importer fra
Danmark både det 18 og 19 århun-
dret ,men dette har hatt liten innvirk-
ning på det originale dyrematerialet.
Det er ei lita ku som i gjennomsnitt
veier bare 470 kg. De er hovedsakelig
kollet og har stor spennvidde i farge-
variasjoner. Avdråtten i kontrollerte
besetninger ligger på 5000 liter , 4%
fett og 3,4% protein pr år. Det har tid-
ligere vært en heftig diskusjon om
man skulle importere NRF for å satse
på denne i stedet.
I 1933 kom det første kjøttfeet til
Island. Det var en oksekalv av den
skotske rasen Galloway. Semin fra
Galloway ble importert videre opp
gjennom -70 tallet. På -90 tallet ble
det importert noen få embryoer og
litt semin etter Aberdeen Angus og
Limousin fra Danmark.
Kjøttfeholdet på Island drives i all
hovedsak på kryssinger mellom disse
fire rasene , men med hovedvekt på
Galloway. Det er godt om beiter og
det er vanligmed ekstensiv driftsform
der dyrene får to utesesonger før de
slaktes.

LANDBRUK I OMSTILLING
I samtale med bønder og represen-
tanter fra både Bondelag og embets-
verk fikk man inntrykk av at Islandsk
landbruk har vært og er i stor omstil-
ling. En voldsom urban vekst med
investeringer og bygging i tilknytting
til Reykjavik har ført til at mange har
lagt ned sitt landbruk og flyttet til
byen og bedre betalte jobber.
En storsatsing på svin og fjørfe like
utenfor hovedstaden presset prisen
og lønnsomheten også på mørke
kjøttslag før det hele gikk konkurs.
Melkekvotene er sluppet fri og dette
gjør også sitt til at det for tiden er
større interesse for melk enn kjøttpro-
duksjon.
På Island er det Bondelaget som sam-
men med en genressurskommitee

IVesterledmedLim
Starten på denne halvsurrealistiske turen var en samtale med
limousinavleren Jon Svalestad , Egersund på en fortauskafe i
Paris.Vi var på heimtur etter landsutstillingen for Limousin i
oktober i 2004. Jon mente vi burde introdusert norsk limousin til
islendingene. Island har meget restriktive importregler. Norge
har en av de aller beste helsestatus på storfe i verden.
Driftsforhold er relativt like.De norske avlskriterier er rettet mot
kjøttproduksjon og det er mindre fokus på høyreiste og
skjelettstore utstillingsdyr.



5

har ansvaret for all regis-
trering , avlsarbeid og
bevaring av husdyrge-
netiske ressurser.
For øyeblikket er det
ikke planer om å foreta
nye importer av kjøttfe-
genetikk. Personer i
besluttingsapparatet
fattet imidlertid interes-
se for limousinbudska-
pet fra Norge og lovet å
ta kontakt hvis det igjen
skulle bli aktuelt å foreta
nye importer.
Turen til Island frister til
gjentakelse , men da på
sommerhalvåret med
flere gårdsbesøk og
bedre tid til rådighet.
Budskapet vil uansett bli
det samme.

Av Ola-Jørn Tilrem

ousin i kofferten
- En bonde fortalte
at størst deknings-
bidrag hadde han
for å oppstalle hes-
ter for folk bosatt i
Reykjavik.Det er

helt vanlig at man
eier 5-6 hester på

tross av at man har
flyttet til byen.

Hest har stor
status på Island.
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Anders Myhre Velo startet
med limousin i 1994.
Har du noen gang angret,
Anders ? Jada ,mange
ganger,men bare på at jeg
ikke startet tidligere
sier limousinentusiast og
fast medlem av avlsrådet
i Norsk Limousin.

Da vi var på besøk i midten av okto-
ber drev Anders og jobbet med å

støype fast dekke mellom driftsbyg-
ningene i det ytre gardstun. Her ble
det også satt opp robuste gjerder og
varige drivganger ut til de forskjellige
beitene. Nettopp pertentlighet og
orden er noe manmerker seg på gar-
denVelo som ligger pent til på et høy-
dedrag med utsikt ned til
Randsfjorden. Anders og kona Anne
har tre voksne barn. Garden har foru-
ten limousinbesetningen kombinert-
produksjon av gris og litt skog.
Starten på limousinbesetningen på
Velo var en import av fire drektige kvi-
ger fra Danmark i 1994. Besetningen i
dag teller 35 ammekyr og alle voksne

stambokførte dyr har genstatus full
french. Ved siden av å bruke en del
semin har besetningen flere franske
embryoavkom. Avlsoksen som har
gjort tjeneste de siste to årene er en
fransk embryookse som heter Tellus
og er sønn av Ulysse. Oksen er kom-
pakt, har godt gemytt og har gitt lette
kalvinger.
Anders kjøpte også opp flere franske
embryoavkom fra en besetning som
avviklet i Aurskog-Høland for noen år
tilbake.
Når man vandrer rundt i besetningen
kan man se avkom etter flere kjente
franske okser som,Louxor,Highlander

Limousin til
arbeid oghobby

Utsnitt av ammekufjøset på Velo



,Ionesco, Espoir, Mas du Clos , Eleazar
og Neophin.
Besetningen har også levert okser til
Staur og Texas av Velo kommer fra
denne besetningen.
Anders har vært i Frankrike flere
ganger og det er etter hvert blitt en
hobby å holde seg orientert om hva
som foregår i avlen i limousinens
heimland. De årlige oksekatalogene
fra Frankrike er høyt skattet lesestoff
og grunnlag til samtaler og diskusjo-
ner i både avlsråd og det øvrige
limousinmiljøet.
På Velo vektlegges også effektivt og
godt beitebruk. Noe av gardens area-
ler nyttes til korn. Sammen med kor-
net såes det også litt italiensk raigras
som etter treskingen blir gjødslet opp
til høstbeite for limousinen. På som-
meren går dyrene på et beite som er
en kombinasjon mellom kultivert
beite og utmark. I utmarka på Velo er
det flere gamle husmannsplasser som
forlengst er tatt tilbake av naturen.
Etter hvert som Anders driver hogst
gjøres disse tuftene om til vakkert
kulturlandskap og gode beiter til
limousinen.
Skogen hugges ned , så samles alt
hogstavfallet sammen i hauger med
gravemaskin og brennes opp.
Deretter blir det sådd beitefrøblan-
ding med bærbar såmaskin der det er
vanskelig å komme til med maskiner.
Der traktor kan brukes blandes frø i
husdyrgjødsla før spreding på slike
områder. Resultatet er meget bra
både for bonde , kyr , kulturlandskap
og turgåere.

Av Ola-Jørn Tilrem

7

Fin kvige etter
Ionesco med

Ferry sommorfar.

Nylig anlagt beite. Stubbene råtner opp og forsvinner etter hvert.
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Svein Bergseng på Øvre
Bergseng gård på
Brøttum innredet i fjor
vår et flunkende nytt
fjøs på 1500 kvadrat-
meter på garden. I år
utvider han med egen
«fødestue» med plass til
28 eksklusive Limousin-
kyr.
Dermed blir han en av de få gårdbru-

kerne herover som investerer i slik
fasiliteter for sine kyr.

Egen plass å nedkomme
- Vitsen er at kuene skal ha en rolig
plass der de kan nedkomme. Når
tiden er inne kan de slippes tilbake til
fjøset, smiler Svein Bergseng.
Fjøset som ble innredet i fjor vår var
første ledd i en betydelig modernise-
ring av husdyrdriften på Øvre
Bergseng gård. I tillegg til fødeavde-
lingen på 600 kvadratmeter, som nå
snart er under oppføring skal det
bygges en egen kjempetank for opp-
bevaring av gjødsel. Den blir fire

meter høy og får en diameter på 26,5
meter.

Stor dimensjoner
- Det er store dimensjoner.
Oppbevaringsbeholderen skal forbin-
des med fjøset med et eget møkk-
trekk som skal sørge for at kumøkka
havner i beholderen. Deretter er det
bare å kjøre møkksprederen inntil og
fylle opp.
Enkelt og greit, smiler Svein Bergseng.

Av Brede Nordhagen
brede.nordhagen@ringsaker-blad.no

Bygger «fødestue»
for 28 «Limousin-kyr»

Testnr Navn Far Morfar KF K200

Antall 
dager 
i test

Vekt 
16/11 Tilvekst GFO FUP

30382 BJARNE AV SCHJØLL USANDER AV SCHJØLL MOERO-MN 47 335 84 497 1560 2.3 3.2

30384 Brande av Dovre LIBERAL-MN LINO 38 340 56 428 1411 3.2 4.1

30385 BASTIAN AV SCHJØLL LIBERAL-MN PLUTO AV SCHJØLL ET 44 327 42 430 1619 4.3 4.1

30386 Bronto av Viland NENUPHAR Nemesis ET av Greni 47 262 35 355 1543 3.0 3.6

30387 Balthazar av Ring Ural av Gamkinn GEANT 46 291 35 402 1914 3.9 3.3

30388 Byrg av Dovre Reodor av Rendum IONESCO 41 313 35 361 1371 3.7 4.5

30390 Bergtor av Dovre MADISON-MN JACADIT 47 289 28 378 1893 4.5 3.7

30391 Brontus av Rendum Unikummen av Rendum ET IONESCO 49 304 14

30392 Banderas av Steinvik Uniqe ET av Steinvik BJERGAARD DELORS 45 294 0

30393 Brutus av Rendum Unikummen av Rendum ET Lemming Hof 42

30394 Balder av Henda Suggen av Gaustad HIGHLANDER 38

30395 Billy av Henda MALIBU Shot Hot ET av Steinvik 44

30396 Bonaparte av Greni Saint av Greni Andrup Laban 40

30397 Benitez av Nørstegård Uncas av Bliksrudhagen HIGHLANDER 40

KF= Korrigert fødselsvekt

K200= Korrigert 200-dagersvekt

Tilvekst=Tilvekst i gram per dag så langt i testen

GFO=Grovfôropptak (FEm grovfôr per dag)

FUP=Fôrforbruk per kilo tilvekst (vedlikeholdsbehov fratrukket)

Tall fra Staur pr.16.november 2006

Brontus av Rendum.Vi minner om auksjonen 21. april 2007.
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Svein Bergseng påØvre Bergseng gård på Brøttum satte opp et toppmoderne fjøs på 1500 kvadratmeter på garden i fjor.Nå
utvider han med 600 kvadratmeter og ny fødestue for Limousine-kyrne på garden.

(Foto: Brede Nordhagen)
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Det er ikke hverdags-
kost at to av de tre
beste seminoksene av
Limousin kommer fra
Lesja og Dovre.

LESJA/DOVRE: Testomgangen
2005-2006 resulterte i at Agvald av
Dovre og Anfield av Nørstegård
kom på henholdsvis 2. og 3.plass
og er to av tre nye seminokser.
- Dette er fantastiske resultater,
sier Simen Wigenstad og Håvard
Nørstegård, som har stått for opp-
dretten av disse oksene.

To flotte okser
Hvert år blir det plukket ut kandi-
dater som blir tatt ut til testing på
teststasjon for kjøttfe på Staur. Det
er mange kriterier som skal innfris
for å trone på toppen og bli semi-
nokse.
Agvald av Dovre er eksteriørmes-
sig svært bra,med høyest score på
kropp. Han er nest beste okse når
det gjelder grovforopptak, og er
på gjennomsnittet for tilvekst og
forforbruk.
Anfield av Nørstegård er en sym-
metrisk okse med skikkelig hann-
dyrpreg. Anfield er den av de nye
seminoksene som forventes å gi
avkom med høyest tilvekst og det
forventes at han er den som vil gi
sønner som oppnær høyest slakte-
klasse. Begge oksene har franske
fedre.
Håvard Nørstegård har solgt
Anfield av Nørstegård, mens
SimenWigenstad har solgt 50% av
sin, og den oksen vil komme tilba-
ke til Dovre og bli brukt som
bedekningsokse noen år framover.

Målet er eliteokse
Begge oksene blir tappet for ca
7500 doser til inseminering. Under
halvparten av disse blir distribuert
til dyrleger i hele Norge, slik at det
kan bli brukt i besetninger rundt
om. Resultatene vil vise seg på
avkommet i forhold til blant annet
lynne, beinstruktur, kalvingsegen-
skaper og slakteegenskaper. Når
disse resultatene foreligger vil det
vise seg om de holder mål i for-
hold til om opphavet kan klassifi-
seres som eliteokse.
Både Nørstegård og Wigenstad
har okser inne til testing for 2006-
2007. Wigenstad har Brande, Byrg
og Bergtor og Nørstegård har
Benitez. Det at Lesja og Dovre har
med fire av 14 okser som skal tes-
tes, viser at distriktet her holder et
høyt nivå. Ambisjonen er at disse
også skal kunne hevde seg like
godt som Anfield og Agvald, og
det blir mange ukermed spenning
før man vet hvordan resultatene
blir.

Avlsarbeidet
- Man må være systematisk i utvel-
gelsen av dyr når man driver med
avl, fortellerWigenstad, som sier at
dette er et langsiktig arbeid. Han
og Nørstegård gjekk begge tidlig
over til å bruke semin, noe som
ikke er så vanlig i kjøttfe sammen-
heng. De kjøpte inn en del livdyr
fram til at de begge fikk bygd opp
en god stamme. Nå har begge en
stamme med egne dyr som de
bruker i avl.
- Det er viktig å velge ut dyr slik at
man får inn ny genetikk, sier
Wigenstad.

Avl av Limousin i Norge er relativt
nytt at man er avhengig av å
importere sæd.

- Men de norske seminoksene er
kvalitesmessig helt på høyden
med utenlandske, sier Håvard
Nørstegård.
Limousin er en rase som tidvis er
blitt kritisert for gemyttet.
Wigenstad mener at dette er trive-
lige dyr, men de krever mye kon-
takt med mennesker.
- Dette er en rase som er avhengig
av at man bruker tid på dem, sier
han og får støtte fra Nørstegård
som forteller at Limousin er et
typisk flokkdyr.

En rase i vekst
Simen Wigenstad og Håvard
Nørstegård forteller at interessen
for Limousin og for avlsarbeidet er
blitt sterkere med årene.
- Det har tidligere vært en del
negative holdninger mot å drive
med amme-ku, men dette snur
gradvis når folk ser at det er mulig
å leve av dette, sier Håvard
Nørstegård.
Begge er enige om at det er svært
stimulerende å se resultater av det
arbeidet man legger ned.
Wigenstad forteller at det etter
hvert har blitt et godt miljø for
kjøttfe i Lesja og Dovre og det er
stadig flere som satser.
- Vi treffes jevnlig og utveksler
erfaringer, sier Wigenstad som
fremhever at det er viktig med et
miljø rundt.

Av Elisabeth Riise
og Avisa Vigga

Imponerendeokser
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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

Agvald
av Dovre

Anfield
av 
Nørstegård
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At Limousinrasen begynner å få godt
fotfeste i fjellbygdene vet vi allerede. I
Lesja er det nå ikke langt mellom dem
som er på ” rett vei ”. Jeg har tatt en
prat med tre av dem for å finne ut litt
om hvorfor de valgte Limousin . Det
er interessant å høre litt om deres
erfaringer med Limousin på relativt
magert fjellbeite . Jeg stilte dem føl-
gende spørsmål :
1. Hvorfor Limousin ?
2. Erfaringer med Limousin 
på fjellbeite ?

3. Fornøyd med slakteresultat ?
4. Tanker om fremtiden ?

PÅ RETT VEI  1
Ståle Stavheim er en av dem som har
begynt med ammeku . Frem til 2000
var det sau – og melkeproduksjon på
gården . Men i 2000 ble melkekvoten
solgt og en del av dyrene ble omsko-
lert til ammeku . Det ble også kjøpt
inn noen charolais - , angus - og sim-
mentalkrysninger. Han har  i dag 230
vinterfora sauer og 25 ammekuer .
Grasarealet er ca. 400 daa og utmarks-
beite i tillegg.
Jeg hadde store forhåpninger om
oppnå slakteklasser langt over NRF
nivået da jeg leverte de første
cha/sim/angus – krysningene. Jeg ble
rett og slett skuffet og noe måtte gjø-
res. Jeg fikk lånt en 7/8 Limousinokse
som ga et skritt i rett retning. Har en
først sett en Limousin bakfra så blir de
andre rasene litt stusselige.  Det resul-
terte i kjøp av en stambokført
Limousinokse i 2005 . De første kal-
vene ble født i år og det ser lovende
ut , tette og livskraftige kalver. Jeg er
særlig fornøyd med hvor lett de har
kalvet . Alle på utmark kalvet uten
assistanse , men jeg var selvfølgelig
ute i området og fulgte med hver dag.
Mine dyr går på utmarksbeite i dal-
bunnen og jeg regner med at
Limousin vil greie seg meget bra på
det beitet .
Jeg har levert noen Lim/NRF okser før
. Det ble mest R , men så vidt U også.
Jeg har nesten bestemt meg for å
bygge nytt ammekufjøs neste som-

mer til 40 ammekuer med påsett.
Limousin blir nok førstevalg fremover
! Jeg tror også at ammekua vil bli sett
på som en veldig viktig landskaps-
pleier, og at virkemiddelbruken der-

med vil bidra til tilfredsstillende øko-
nomi i fremtiden. Jeg vil også vurdere
LUN – konseptet som helt klart gir
Limousin et stort økonomisk fortrinn
sammenlignet med de andre rasene.

Limousin i fjellbygdene

PÅ RETT VEI  2.
Kjell Løftingsbakken er den av disse 3
fornuftige bøndene som er lengst
kommet i innkryssing av Limousin. De
fleste mordyrene er minst 50 %
Limousin. Kjell Disponerer 100 daa og
er helt avhengig av fjellbeite for å ha
nok foring til dyrene sine. Han solgte
også melkekvoten i 2000. Han har i
dag ca 15 mordyr. 
Da NRF kuene forsvant ut fjøsdøren ,
kjøpte jeg inn noen krysningsdyr med
innslag av charolais og angus. Jeg ble
skuffet da de første avkommene ble
levert til slakt . Resultatet var faktisk
ikke så mye bedre enn det jeg opp-
nådde på NRF okser , i tillegg var det
mye fettrekk på angusene. Jeg fikk så
gleden av å se bakdelen på en limou-
sin , og det var ingen tvil om at det
også var fordelen. Jeg så ” lyset ” og  da
ble jeg ” frelst ” på Limousin. Kjøpte
først en 7/8 Limousinokse og så tre
Limousinkrysningskuer . Etter hvert
begynner jeg å bli veldig tilfreds med
slakteklassene jeg oppnår.  Har akku-

rat kjøpt ny avlsokse nå , den er heter
Uno av Dovre . 

Jeg sender mesteparten av dyrene på
fjellbeite om sommeren . Dalsiden
Statsalmenning heter området hvor
dyrene går på beite . De beiter fra 850
moh og høyere. Dyrene greier seg
meget godt på dette forholdsvis
magre beitet .  De går også veldig
samlet, slik at det er mulig å ha godt
tilsyn.  Jeg har kalving i mars og
dyrene er oppstallet i tradisjonelt bås-
fjøs. Det medfører mye møkkmåking ,
men bonusen er at kalvene blir tillits-
fulle før beiteslipp . Det var faktisk ikke
nødvendig å binde dem nå da jeg
klipte dem i høst.

Nå begynner jeg å bli veldig tilfreds
med slakteklassene jeg oppnår . Det
er blant annet slaktet to avlsokser. De
har begge klasset seg i ren E, slakte-
vekt ca 500 kg og uten fettrekk.

Jeg satser videre med Limousin .

Rolig og snill okse hos Ståle Stavheim. 
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PÅ RETT VEI  3
Kristen Kaarbø er en aktiv bonde
som har begynt med ammeku i de
senere år. Han er melkebonde med
melkekvote på 120 000 l og et areal
på 300 daa. I tillegg leier han en gård
med 260 vinterfora sauer med tilhø-
rende areal. Likevel har han kapasitet
til å satse på ammeku og har i dag ca
25 mordyr.
Jeg kjøpte en angusbesetning på bil-
ligsalg, 30 dyr med smått og stort. Jeg
valgte så å bruke Limousinokse på
disse.  Jeg hadde hørt at det å krysse
Limousin og angus gav en optimal

krysningseffekt, og jeg er godt for-
nøyd med resultatet. Jeg bruker fort-
satt angus på kvigene, men faktisk så
har ikke avkommene med
Limousinfar vært tyngre enn de med
angusfar. Derimot kjøpte jeg  13 drek-
tige charolaiskviger  i vår . Det vil aldri
mer skje !!!
Jeg holdt på å få nervøst sammen-
brudd på grunn av kalvingsproblem.
Fire kalver måtte jekkes ut og en dro
vi på så det endte med børfremfall
når vi omsider fikk den ut. Bare en
døde , men det var det eneste positi-
ve. Charolaiskalvene var store og slap-

pe ved fødsel , i motsetning til hva jeg
var vant til . Dette til tross for at kvi-
gene var foret forsiktig i tiden før kal-
ving.
Jeg er helt avhengig av fjellbeite for å
ha tilstrekkelig med grovfor. I år
hadde jeg 94 storfe med smått og
stort oppå fjellet. Det er også i
Dalsiden Statsalmenning , og altså
850 moh og høyere. Der går de fra ca
20. juni til 15.september . Og nok en
gang faller charolaisen igjennom. De
tapte mye hold igjennom beiteperio-
den , mens Limousin og angus var i
godt hold ved hjemkomsten. Så i mitt
driftsopplegg er charolaisen totalt
utelukket heretter.
Det er mye mer interessant å fore og å
motta slakteoppgjør fra dyrene med
Limousinfar. God tilvekst , god klassifi-
sering og ikke noe fettrekk gir penger
i kassa. Angusen blir det mye fettrekk
på i mitt opplegg . Jeg liker å fore
oksene intensivt slik at de vokser raskt
. Løsningen på det problemet heter
Limousin.
Jeg er litt usikker på om jeg fortsetter
denne bevisste kryssingen eller om
jeg skal over på mer ren Limousin. Jeg
er bra fornøyd med resultatet i dag .
Det spørs likevel om LUN – tilleggene
tilsier mer renavl på Limousin for mitt
vedkommende. Jeg har også planer
om å bygge ammekufjøs til ca 40
mordyr med påsett . Da er det vel liten
tvil om hva som duger best til å beta-
le renter og avdrag med !

Av Håvard Nørstegård

Kjell Løftingsbakken med oksen Onu av Dovre

Kristen Kaabø er godt 
fornøyd med limousinens
prestasjoner på fjellbeite.
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Limousin Unik (LUN) er i
full gang med å utrede
grunn laget for å starte en
egen varestrøm for slak-
ting og omsetning av
limousinkjøtt i Midt-
Norge: Det som blir slak-
tet i Midt-Norge blir  solgt
i Midt-Norge.

- På bakgrunn av tilførslene hittil i år
mener vi at potensialet er til stede for
å oppnå en forutsigbar og jevn vare-
strøm fra bås til bord. Men vi trenger å
få verifisert det. Derfor oppfordres de
som vil levere gjennom LUN, til å
sende inn de tilsendte prognoseskje-

maene så snart råd er, sier daglig
leder i LUN, Jan Otto Veiseth, til
LimousinNytt. Skjemaene finnes også
på Limousin Uniks hjemmesider.

Veiseth opplyser at endelig beslut-
ning om prosjektstart vil bli tatt ved
utgangen av januar 2007. Enn så
lenge vil dyr fra Midt-Norge bli slaktet
ved Slakthuset Eidsmo Dullum som
før, og slaktet vil bli sendt til Fatland
Oslo. – LUN har som en overordnet
strategi å utvikle regionale vare-
strømmer når forholdene ligger til
rette for dette: Forutsigbare tilførsler
av slakt og egnede markedsaktører
som kan få kjøttet fram til markedet.

Prognoser fra Norsk Kjøtt viser et
underskudd på norskprodusert stor-
fekjøtt på 6.000 tonn i år og 8.000

tonn i 2007. Bare om lag 1.500 tonn
blir importert årlig. 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 ammekuer. Midt-Norge er en
av de regioner i landet som har størst
salg av melkekvoter.

Dyktige bønder
- Midt-Norge er ett av landets aller
beste områder for matproduksjon og
har dyktige bønder, som i andre
sammenhenger har vist evne til å
utvikle sterke produksjonsmiljøer.
Lønnsom produksjon av limousink-
jøtt vil imidlertid stille store krav til
effektivitet, kvalitet og profesjonalitet
i alle ledd, hevder den lokale koordi-
natoren for prosjektet, limousinavler
Trond Jære, Rennebu.

Nytt fra LUNNytt fra LUN

LimousinUnik Midt-Norge planlegges
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- En av landbrukets oppgaver er produksjon av
mat etter forbrukernes preferanser på en mest
mulig rasjonell måte. En annen oppgave for land-
bruket er produksjon av fellesgoder for samfun-
net (kulturlandskap, miljøkvaliteter). Med en sta-
dig dårligere økonomi i kornproduksjonen vil en
omlegging av arealbruken mot mer beitebruk,
bidra til en bedre forvaltning av kulturlandskapet.

- Derfor vil vi i prosjektet søke å etablere samar-
beid med lokale landbruksmyndigheter i Midt-
Norge. I den utstrekning vi luftet prosjektet for
myndighetene, har vi fått positive tilbakemel-
dinger. Ikke minst legges det merke til at LUN har
lykkes i å skape betydelige økte inntekter til sine
medlemmer, konstaterer Jære.

- Vi i ferd med å utvikle et samarbeid med
Hognamat, Berkåk, for nedskjæring, produksjon
og salg av limousinkjøtt i Midt-Norge. Til nå har vi
manglet en slik aktør. I tillegg har vi drøftet mulig-
hetene for leveranser av limousinkjøtt med dag-
ligvarehandelen i Trondheims-området.
Interessen er så absolutt til stede, opplyser
Veiseth.

Hognamat
Astrid og Arnt Strand, som driver Hognamat, pro-
duserer sine matvarer etter tradisjonelle oppskrif-
ter fra Rennebu og Innset – samtidig som de
ønsker seg en smak av Rennebu. Råvarene kom-
mer i hovedsak fra sauer på egen gård og fra vilt.
Bedriften har besluttet å utvide produksjonen
betydelig, og har valgt å undersøke mulighetene
for å innlede et samarbeid med LUN.

- Målet er at prosjektet skal øke omsetningen
gjennom LUN og LUNs samarbeidspartnere sam-
tidig som at verdiskapningen på de deltakende
brukene, skal øke, er de to initiativtakerne enige
om.

Nytt fra LUNNytt fra LUN

LimousinUnik Midt-Norge planlegges MÅL
* Limousin Unik Midt-Norge 
skal bidra til å dekke  
kundes behov for kjøtt med 
spesielle kvaliteter med 
hovedvekt på LUNs spiss-
produkt  Kalv Unik

* Å øke inntektene til storfe-
kjøttprodusenter i Midt-
Norge 

* God miljø- og landskapsfor
valtning til profilering av 
Midt-Norge

Organiseringen
av prosjektet 
Med utgangspunkt i ovennevn-
te bakgrunn og formål og i tidli-
gere prosjekter angående pro-
duksjon av limousinkjøtt, orga-
niseres Limousin Midt-Norge i
fire delprosjekter:
a)Rekruttering av og kompe -
tanseutvikling hos 
produsenter 

b)Utvikle gode driftsopplegg
c)Markedsmuligheter for 
nisjesalg av spesielle 
kvaliteter som Kalv Unik

d) Beitebruk

Limousin-avler Trond Jære
skal koordinere være koor-
dinator for prosjekt
Limousin Unik Midt-
Norge.

Daglig leder i LUN, Jan
Otto Veiseth, mener at det
burde være grunnlag for å
starte en egen varestrøm 

i Midt-Norge.
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LIMOUSIN  FREM  
OG  CHAROLAIS  
TILBAKE  I SVERIGE.

Svenske KAP som registrerer mye
av den samme data i Sverige som
Storfekjøttkontrollen gjør i Norge
har lagt frem statistikk  for 05/06.
Limousin har en økning på 82
kalvinger siste år , mens Charolais
som er den største kjøttferasen  i
Sverige har en reduksjon på 321
kalvinger.
Av statistikken fremkommer det
også at limousin er best av alle
rasene når det gjelder lavest
antall dødfødsler  hos kyr med
kun 1,7 %. Limousin topper også
statistikken over antall avvent
kalv med  95,1%. 

Red.

Marlene tar avskjed med Benitez av
Nørstegård rett før han dro til Staur
Testingsstasjon.



Det har i de siste år vært stor
interesse for å prøve
 raisvingel i norsk fôrpro -
duksjon. Forsøk og praktisk
bruk av noen østeuropeiske
sorter har vist store avlinger
og god produksjon utover
ettersommeren. Det er ennå
en del usikkerhet omkring
overvintringsevne og fôr -
kvalitet.

Raisvingel er hybrider mellom arter i
planteslektene raigras (Lolium) og
svingel (Festuca) og kalles nå viten-
skapelig X Festulolium med en tilføy-
else av foreldrearter. Sortene kan
være direkte hybrider mellom to
arter, eller framkommet ved tilbake-
krysning i en eller flere generasjoner
til en av foreldreartene. Det er derfor

stor variasjon i både utseende og
egenskaper hos sorter av raisvingel. I
EU-systemet var det tidligere bare
hybrider mellom italiensk raigras
(Lolium multiflorum) og engsvingel
(Festuca pratensis) som kunne kaldes
raisvingel. Sorten ’Hykor’ som er en
hybrid mellom italiensk raigras og
strandsvingel (F. arundinacea), kom
derfor på EU-sortsliste som strand-
svingel fordi den lignet denne forel-
drearten. Sorter godkjent på EUs
sortsliste kan importeres og mar-
kedsføres i Norge, og ’Hykor’ har der-
for vært solgt i Norge.

Målet med foredling av raisvingel har
vært å kombinere stor grasproduk-
sjon, gjenvekstevne og god fôrkva-
litet hos raigras med resistensegen-
skaper som god overvintring, tørke-
toleranse og motstandsevne for sjuk-
dommer, hos svingel. Foredlingen
har lengst tradisjon og bredest

omfang i Øst-Europa, men også i
Vest-Europa, som i Storbritannia, har
det vært drevet noe foredlingsar-
beid. I Norge er foredlingsprogram-
met i raisvingel omtrent 10 år gam-
melt. Mål for norsk sortsutvikling i
raisvingel har vært å overføre gener
for vinterkarakterer og sjukdomsre-
sistens fra engsvingel til engelsk rai-
gras. En har ønsket å framstille sorter
med produktivitets og kvalitetsegen-
skaper fra raigras kombinert med
overvintringsevne og resistens hos
engsvingel. Foredlingsarbeidet har
vært utført med hybridisering av de
to arter og tilbakekryssing til engelsk
raigras. Arbeidet startet i Planteforsk,
nå Bioforsk, og er nå overtatt av
Graminor. Det fins i et stort materiale
med hybrider og tilbakekryssingsfa-
milier og en del kandidatsorter som
er i prøving. To sorter er med i offisi-
ell verdiprøving og står de bra her,
kan den første norske raisvingelsor-
ten være på markedet om få år. Flere
nye kandidatsorter vil bli satt sam-
men framover og prøvd i felt flere
steder i Norge.

I tillegg til det praktisk retta sortsut-
viklingsarbeidet, er det flere forsk-
ningsbaserte samarbeidsprosjekter
for raisvingel. Norge har vært med i
et EU-prosjekt og Bioforsk og
Graminor er nå med i et prosjekt
sammen med Litauen som er finansi-
ert av Nordisk Genbank. Dette året er
det startet opp et prosjekt finansiert
av Norges Forskningsråd der UMB,
Bioforsk og Graminor deltar.
Prosjektet skal klarlegge genetisk
bakgrunn for vinterkarakterer og
fôrkvalitet i raisvingel, og resultatene
skal utnyttes i utvikling av nye sorter.
I tillegg skal forskningsresultatene gi18
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RAISVINGEL 
et godt fôrgrunnlag?

Oversikt over hvilke artskombinasjoner som har ført til sorter i raisvingel.



praktisk informasjon om dyrkings-
egenskaper for mange utenlandske
raisvingelsorter. 

På norsk sortsliste er det godkjent og
oppført to raisvingelsorter. ’Paulita’
(italiensk raigras x engsvingel) ble
godkjent i 2001 som den første rai-
svingelsorten prøvd i Norge. Sorten
er lite vinterherdig og dermed også
lite brukt. I 2006 ble den tsjekkiske
sorte ’Felina’ godkjent. ’Felina’ er en
krysning mellom italiensk raigras og
strandsvingel, og den er yterik og
mer vinterherdig enn ’Paulita’. Tre
andre utenlandske raisvingelsorter
er også med i norsk verdiprøving.
’Hykor’, med samme foreldrearter
som ’Felina’, har vært brukt mest i
Norge til nå. ’Felina’ og ’Hykor’ er
begge vintersterke. De skyter tidlig,
og siden begge sortene har mye
strandsvingelkarakterer, er det viktig
at de høstes ved begynnende sky-
ting for å få tilfredsstillende fôrkva-
litet. ’Perun’ (Tsjekkia) og ’Felopa’
(Polen) er fra kryssinger mellom itali-
ensk raigras og engsvingel. Sortene
opptrer i større grad enn ’Hykor’ og
’Felina’, som blandingssorter mellom
raigras og engsvingel. De er yterike
under gode vekstforhold, men min-
dre vinterherdige enn ’Felina’ og
’Hykor’. Både fra Tsjekkia og Polen er
det flere sorter som er godkjent på
EUs sortsliste og som kan importeres
til Norge.

Sortene i verdiprøvingen og noen
nye, er del av andre forsøksserier i
regi av Bioforsk. Her blir sortene
brukt i blandinger med andre arter,
eller prøvd i ulike høsteregimer. Etter
hvert vil en få ganske mye kunnskap
om hvor de enkelte raisvingelsorter
kan nyttes og til hvilket formål de
passer best. 

Av Arild Larsen, 
planteforedler, Graminor AS.
Liv Østrem, forsker,  
Bioforsk Vest Fureneset. 19

Overvintringsevnen varierer mye mellom raisvingelsorter. Her er sorten ’Paulita’
vist ved siden av ’Salten’ engsvingel om våren på Vågønes, Bodø.

Tilbakekrysnings -
familier i raisvingel
viser stor variasjon
i overvintringsevne

og vekst. 
Tidlig første slått

på Vågønes, Bodø.
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Felina’ (foran) har bedre overvintringsevne og ligner på foreldrearten strandsving-
el. ’Paulita’ (bak) kommer seg utover sommeren og har blomsterstengler i gjen -
vekster etter hver høsting. Ved andre slått på Vågønes, Bodø. 
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Når vi importerer seminokser fra utlandet er det ofte at vi
ikke får tak i de oksene vi i utgangspunktet bestemte oss
for. Det kan være at dyr , og dermed rettigheter til semin
selges. Norge har svært restriktive importregler som kan
utelukke enkelte individer pga. manglende prøvetaking.
Eksportøren kan være utsolgt pga. stor etterspørsel på
enkelte okser osv. Den 18 september ble det importert
noen dyr fra Belgia til Frankrike som skulle vise seg å ha
Blåtungevirus. Norske myndigheter satte krav om at dyr
som var semintappet etter 1.mai skulle være testet før det
ble gitt tillatelse til import. Oksen Vivaldi som tidligere er
omtalt i Limousinnytt og som vi var meget interessert  i
semin av ble tappet medio mai , ble ikke testet og er der-
for beklageligvis ikke tilgjengelig for det norske markedet.
Årgangen er likevel blitt god og vi kan tilby okser med
nytt slektskap og god variasjon i ulike egenskaper. Norsk
Limousin vil i tillegg til det medlemmene importerer ta
inn noen ekstra doser av hver okse til lager.

SAUVIGNON (f. Newman – Mf. Capital )  Oksen har høye
indekser både for tilvekst , muskel og skjelett. Han beskri-
ves som kjøttype og har særdeles kraftig kam, rygg og
bakpart. Han har ingen svakheter  på den morfologiske

vurdering som er gjort. Fødselsindeksen er på 96 og han
bør brukes på kyr. Ny og ubeslektet genetikk. Genstatus
Full French.

PACHA ( f. Jacky – mf. Guerrier) Oksen kan brukes på kviger
da han har en fødselsindeks på 115  og gir lette kalvinger.
Avkommene er også kjent for godt gemytt. Pachas avkom
har svak muskelsetting og utvokst vil de få stor ramme.
Oksen selv har en imponerende merittliste fra utstillinger.
Ny og ubeslektet genetikk. Genstatus Full French.

SUC AU MAY ( f. Charmeur – mf. Genial ) Oksen er en såkalt
” Veaux de Boucherie –type” som   gir kompakte avkom

Seminiimport av Limousin for 2006/2007

Franske indekser.

Navn Fødsel Tilvekst Muskel Skjelet Samlet ind.  Melk Morsind.

SAUVIGNON 96 112 119 116   123 - -

PACHA 115 102 83 119 97 - -

SUC AU MAY 102  110 102* - -    - -

LEY  91 111 114  103 115  107  120

*  På egenskapene slaktvekt, slakteutbytte og klasse har Suc au May indekser på henholdsvis  115, 110 og 109.
-  Foreløpig ikke registrert.
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TRONSØ POLL ROLF ( f. Hammel Oassis – mf. Sølyst Favorit
) Oksen er heterozygot 
kollet  og har ifølge den danske indeksberegningen en
totalindeks på 114. Gode tall både for tilvekst og muskel.
Fødselsindeksen er på 105 og fertilitet på 90. Avkom etter
oksen vil få genstatus , Oppkrysset.

KENOS ( f. Kerns Polled Hortensia – mf. Canada ) er en tysk
homozygote kollet okse etter canadiske linjer. Det er spar-
somt med opplysninger om oksen , men nære slektsledd
har  fødselsvekter litt lavere enn gjennomsnittet for
limousinrasen. Farfar til Kenos er hornet og heter
Hortensia. Han er fransk og ble kvalifisert som slak-
te/muskeltype på Lanaud før han ble solgt til Irland der
han har oppnådd gode resultater. Kenosavkom vil få gen-
status Oppkrysset.

IDO ( f. Ideal 19 – mf. ? ) Det er liten informasjon om oksen
annet enn at han er en tysk heterozygot kollet okse etter
den hornete franske muskelbomben Ideal 19. Ido omtales
som uvanlig kjøttfull til å være kollet. Avkom etter Ido vil få
genstatus , Oppkrysset.

med god kjøttsetting og tidlig slaktemodning. Han vil
egne seg godt til bruk i mellomkalvproduksjon. Utvokst vil
avkommene få relativt liten kroppsramme. Ofte får de
også fin beinbygning. Både far og morfar er bærer av gode
morsegenskaper med en morsindeks på henholdsvis 120
og 114.  Fødselsindeksen til Suc au May er på 102 , men det
er ennå liten sikkerhet bak indekstallene. Morfaren Genial
har tidligere vært importert til Norge. Genstatus Full
French.

LEY MN ( f. Etonannt – mf. Ultimatium) Dette er en god all-
roundokse med høye indekser for tilvekst og muskel.
Skjelett ligger på gjennomsnitt. Døtre melker godt og
morsindeksen er oppe i hele 120. Farfar til Ley er As de Pic
som også er far til Ferry. Ley må brukes på kyr.
Genstatus Full French. 

KOLLET

Av Ola-Jørn Tilrem
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FOTO -
KONKURRANSE
Finn frem fotoapparatet og ta noen 
flotte limousinebilder i naturskjønne om -
givelser. Send dem til undertegnede. En jury vil kåre de beste
bildene og vinnerene vil bli premiert.  Vi ønsker å kunne
nytte disse bilden til å profilere Limousin, slik at dere er klar
over at de kan dukke opp i andre tidskrifter o.l. 

Ta gjerne også frem pennen og send oss spørsmål ,
 kommentarer, forslag til stoff i blad el på web siden, 
om dere har dyr å selge eller kanskje ønsker å kjøpe , 
morsomme limousinhistorier m m.

Håvard Nørstegård,  2666 Lora
Tlf.  61243894 / 90839684

E-mail: haavanoe@frisurf.no

NESTE 
NUMMER

av Limousin -
Nytt kommer
ut i mars
2007.
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