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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

Når kvalitet ikke teller
Leder:Leder:

Man skal ikke ha drevet lenge med kjøttfe
før man legger merke til at det er
etablerte miljøer i norsk landbruk som er
trusselorientert i forhold til ammekua.
Velkjent er bondeorganisasjonenes
motvilje til å tale ammekuas sak i jord-
bruksforhandlingene. Mens bondeorgan-
isasjonene appellerer til storsamfunnets
rettferdighetssans i forhold til at land-
bruket sakker akterut økonomisk , er de
samtidig selv ufølsom overfor det klass-
eskille de selv skaper innad i landbruk-
snæringen.
Etter å ha blitt kjent med mange limousi-
navlere synes jeg å dra kjensel på et
fellestrekk. De er innovative , kvalitets og
markedsbeviste og med en attityde som
går på : ” det er ikke på grunn av at jeg har
limousin at den er best , men det er på
grunn av at limousin er best at jeg har
den.”  Rett og slett en anrikning av dyk-
tige husdyrfolk med teft for morgenda-
gens storfekjøttproduksjon. Vi er innstilt
på å gjøre påstanden om dårlig norsk biff
til skamme gjennom å produsere den
ypperste kvalitet.
Det gjør vondt når nye knopper brister.
Spesielt når gamle maktstrukturer med
dårlige kort på hånden utfordres og blir
så usikker på seg selv at de gjør dumme
ting. For et år tilbake ble det gjort
endringer av det norske Europsystemet
for klassifisering  av storfe. Retorikken  var
da at bakparten på dyret nå skulle være
mindre viktig og at forparten skulle opp-
graderes. Allmennviten  om kjøttkvalitet

skulle overflødiggjøre enhver  kom-
mentarer.
I år vender samme maktapparat  på ny
ryggen  til kvaliteten . Denne gangen
med å fjerne kvalitetstilleggene. Fjerne
insentivet for å produsere kvalitet. De
beste kvalitetene som slakteindustrien
selv har de største fortjenestemarginene
på straffes og middelmådige kvaliteter
oppgraderes i pris.

Det er klart at slike budskap fra instanser
som vet bedre (i hvert fall burde  gjøre
det ) er frustrerende.  Men fatt mot kjære
limousinavler , den som slåss for en god
sak vinner. Ikke la deg deppe av slike
revestreker. Det etablerte maktappa-
ratets forsøk på å undergrave kvalitet og
marked er en tapers kamp og adressaten
vil  raskt nok bli klar over bomerangeffek-
ten av slike utspill.
Alt er i endring , også storfekjøttproduk-
sjonen. Den som klarer omstillingen blir
med videre , de andre faller av. Det
gjelder både for bonde , slakteri , videre-
foredling og salg. Du har valgt en rase
som er en internasjonal vinner og som
omfavnes av markedet.
I stedet for å la deg frustrere bør du heller
ta deg en spasertur ut i beita og se på
årets kalver. Gled deg over dem , de er
fremtiden. 

Hilsen Helge Bjugstad
LEDER ,  NORSK LIMOUSIN

www.kjottfe.no/limousin

2 Sommerhilsen fra besetningen til Christin Jordbrudal, Finsland.
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Nytt styremedlem 
i Norsk Limousin
Johannes Nybø, 52 år gam-
mel, gift med Hilde. Vi har tre
jenter i alderen 23 til 28 år, og
er besteforeldre til 3 (snart 4)
herlige barnebarn. Vi bor på
Randaberg,- Norges første
“Grønne Landsby” - som er en
liten kommune rett nord for
Stavanger.
Jeg er utdannet svakstrøming-
eniør, men måtte velge
mellom full jobb eller overta
odelsgården etter noen år. Tok
over med full drift av poteter,
melk -  og smågris. Etter ca
15år solgte jeg grisene og i års
skifte 2002-03 solgte jeg mel-
kekvoten. Startet med 9 renra-
set Limousinen og halvkrys-
ninger med NRF. Nå selger jeg
både okser og drektige kviger
til liv. Jeg driver praktisk avl og
søker hjelp hos andre når det
gjelder valg av okser og linjer i
avlen.
På fritiden synger jeg i kor,
spiller volleyball og er med i
lokalstyre i bondelaget. Ser
fram til spennende oppgaver i
det nye styret, bli bedre kjent i
miljøet og bygge et miljø på
Sør-Vestlandet. Merker at
interessen for Limousin er sti-
gende her borte.

Hilsen Johannes

Det nye styret i Limousin Unik består av f.v. Helge Bjugstad,
Håvard Nørstegård, leder og Lars Henden.

Limousinokse
selges 
804 Vidar av Bø. Far:
Ronny av Steinvik. Mor:
Princess av Bø. Født
07.07.-04. Hornet. Oksen
går i beite i turområde i
Bærum. Har gitt flotte kalver
i 2006 og 2007. 
Kontakt Jørn Grimsen,
Søndre Hosle Gård 
1356 Bekkestua. 

Mob. 95120258

Neste
nummer
av Limousin Nytt kommer 
i oktober. Stoff, bilder og annonser
sendes til
Ansvarlig redaktør; 
Ola Jørn Tilrem, Eide,
8900 Brønnøysund
Tlf; 750 26785 / 908 22064. 
E-post: ola.jorn.tilrem@monet.no
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Vegard Urset, avlssjef i Norsk Kjøttfeavlslag 

Aldri før har det blitt solgt Limousinokser
for så høye priser som i år.
Gjennomsnittsprisen for de ni oksene
som ble solgt på årets auksjon på Staur
var på 42 333 kroner pluss mva. Dette er
ny rekord og langt over tidligere auksjo-
ner. Dette understreker hvor god årets
årgang med Limousinokser er.

Om lag 250 personer kom på årets okse-
auksjon på Staur. Det er alltid spennende
hvordan været blir når man arrangerer
utendørs auksjon i slutten av april. Å stå
på et stillas et par meter opp fra bakken
ikke langt fra Mjøsas bredd kan være
ganske kaldt. Da skal man prise seg lyk-
kelig over et knallvær. Dagen før blåste
det så alle løse gjenstander måtte stiftes
fast og dagen etter auksjonen regnet det
sidelengs, mens det på selve auksjonsda-
gen var sol og vindstille. Det kaller man
flaks.
Møteplass for ammekuprodusenter
Auksjonen på Staur har etablert seg som
en viktig møteplass for norske ammeku-
produsenter. Selv om en ikke skal kjøpe
okse, er det mange som tar turen bare
for å treffe andre i samme bransjen.
Felleskjøpet hadde tatt på seg spander-
buksene og hadde sponset gratis mat-
servering til alle. Nytt av året var det
også at raselagene kunne ha stand.
Dette er noe vi kan videreutvikle og for-

bedre til neste år. Vi håper at vi med for-
bedringer hvert år skal klare å etablere
denne dagen som ammekuprodusen-
tenes festdag.
Rekorder for fall
Før auksjonen begynte, hadde alle
muligheter for å besiktige oksene inne i
fjøset. Her var Kristian Heggelund en
populær mann. Han kjenner godt enkel-
toksene, og kjenner også godt mange
besetninger og vet i mange tilfeller hva
slags okse som passer godt i de ulike
besetningene. Etter besiktigelsen i fjøset
var det klart for selve auksjonen som
startet med heder og ære til oppdretter-
ne av beste okse innen hver rase. Jarle
Ring fikk blomster og en gravert vase for
Balthazar av Ring. Limousin var i år første
rase ut i auksjonsringen. Oksene blir vist i
katalognummerrekkefølge to og to.
Allerede på den første oksen, Balthazar
av Ring, ble det satt rekord. Han ble nem-
lig den dyreste Limousinoksen som har
vært solgt på Staur til nå. Anders Myhre
Velo ga 58 000 for å få denne oksen
hjem til sin besetning. Velo slo rekorden
fra i fjor med en tusenlapp. Alle seminok-
sene gikk for over 50 000 hver og til sam-
men seks av de ni oksene ble solgt for
over 40 000 kroner, noe som resulterte i
en snittpris på 42 333 kroner. Den forrige
rekorden var på 38 000 kroner i 2002,
men da var det bare to okser som ble
solgt på auksjonen.
Vel hjemme

Til sammen ni avlere har nå fått seg en
ny avlsstut og vi håper alle blir fornøyde.
Oksene har vært i gjennom flere nåløyer.
Først for å komme inn til Staur. Så har de
vært i gjennom en fem måneder lang og
omfattende testperiode. Her finnes det
mye og unik dokumentasjon på oksenes

Rekordpriser på auksjonen!
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Rekordpriser på auksjonen!

egenskaper. Oksene er blitt flyttet på
mye og er godt vant med folk. Oksene
ble også klauvskjært før de dro fra test-
stasjonen. 

Vi håper å se mange av dere igjen på
neste års auksjon!
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Auksjonsresultater
Rekordpris og fremfor alt desidert høgeste gjennomsnittspris av alle rasene på over 42000,- kroner føyer seg inn i rek-
ken av bekreftelser på at limousin allerede har fått et solid fotfeste i norsk ammekuproduksjon.
Limousinnytt gratulerer og ønsker alle oppdrettere og kjøpere til lykke med oksene og resultatene på årets
Staurauksjon.

OKSE                        OPPRETTER                     KJØPER                            PRIS (EKS.MVA)

Balthazar av Ring  Jarle Ring     Anders Myhre Velo, Jevnaker    58000,-
Bjarne av Schøll  Carl Richard Schøll  Bjørn Bjugstad ,Brøttum                 55000,-
Bastian av Schøll    Carl Richard Schøll   Gustav Steinvik ,Skatval               50000,-
Bergtor av Dovre      Simen Wigenstad          Tor Gaarder, Gran                 40000,-
Brontus av Rendum    Johan Holand        Gunn Elin og Håkon Blakkisrud, Eidsvoll    30000,-
Billy av Henda           Lars Henden        Jacob A. Rørvik , Vigra                       48000,-
Bronto av Viland       Lars J. Aareskjold        Helge Bjugstad , Brøttum                29000,-
Brutus av Rendum     Johan Holand                 Harald Sagstad, Alversund             31000,-
Banderas av Steinvik     Gustav Steinvik       Knut Fure, Rendalen        40000,-

Red.

” Jeg kjenner slektstreet til Balthazar , mye interessant …” sier Anders Myhre Velo som halte 58000,- kroner opp av bak-
lommen for Balthazar av Ring.
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I uke 28 mottar Hognamat,
Berkåk, de første limousin-slak-
tene. Dermed er Prosjekt
Limousin Unik Midt-Norge i
gang. Samme uke avholdes
konstituerende møte i
Styringsgruppa. En av sakene
blir å oppnevne prosjektgrup-
per. Finansieringen av prosjek-
tet er i hovedsak på plass. 

Prosjektledelsen har avviklet møte med
representanter for ”Storfe i vekst” som er
under etablering i Trøndelagsfylkene.
Konklusjonen fra møtet er at det finnes
felles områder som de to prosjektene
som de to prosjektene kan samarbeide
om, til fremme av kjøttfenæringen i regio-
nen med limousin som en spydspiss.
Samarbeidet med ”Storfe i vekst” vil være
spesielt aktuelt for den produsentrettede
aktiviteten som skal gjennomføres utover
høsten.

Som en del av videre framdriftsplan må vi
ta rede på råstofftilførselen i regionen slik
at vi vet hva vi har å jobbe med. På grunn
av at Slakthuset Dullum og Midt-Norge
Slakteri har gått sammen med andre
aktører i Spis-gruppen, har de to delt mar-
kedet mellom seg. Dyr fra nord for Hell-
tunnelen samt Fosen hentes av Midt-
Norge Slakteri og slaktes på Levanger. Dyr
fra sør for Hell-tunnelen hentes som før
av Slakthuset Dullum og slaktes på Kvål.  

For leveranse til Okse Unik og Kalv Unik er
det fortsatt viktig å få inn langsiktige
prognoser i og med at det kreves atskillig
planlegging av salget av et slikt høykost-
produkt. For tiden får vi tilført i knappes-
te laget i forhold til etterspørselen i mar-
kedet.

Slakthusets og Midt-Norge Slakteris
prisløype
Ut over bransjens veiledende avregnings-
pris, gis følgende tillegg:
- Puljetillegg: kr. 2,20/kg (2
dyr) – 3,50/kg (13 dyr og opp)
- Kvalitetstill. R- til R+: kr. 1,50/kg, fett
1+ - til 3-
- Kvalitetstill. U- til E+: kr. 4,00/kg, fett
1+ - til 3-
Offentlige tilskudd kommer i tillegg.

LUNs prisløype
Prisene gis i tillegg til Fatlands avreg-
ningspriser:

• Startpunkt Aspirant 1
- Rasekrav: 50 % limousin
- LUN-tillegg U- til E+: kr. 2-/kg
- LUN-tillegg R- til R+: kr. 1,-/kg 
• Nest best: Okse Unik
- Rasekrav: 75 % limousin
- LUN-tillegg U- til E+: kr. 4,-/kg
- LUN-tillegg R+ til R-: kr. 3,-/kg
• Best: Kalv Unik
- Rasekrav: 75 % limousin 
- LUN-tillegg U- til E+: kr. 14,-/kg
- LUN-tillegg R+ til R-: kr. 12,-/kg

Det gis LUN-tillegg i EUROP-klassene R- til
E+, og dersom slaktene har det definerte
limousin- og kalvepreget.

Stor interesse for Aspirant 1
LUN hadde sin egen stand da Fatland
Ølen inviterte godt 400 av sine produsen-
ter fra fylkene på Vestlandet til treff på
Underbakka, ”fødestedet” for Fatland. At
LUNs daglige leder og LUNs styreleder
traff mange fornøyde LUN-eiere, var høyst
gledelig. At de gikk i rundt med sine
avregninger på baklomma som de dro
fram og viste i sin kontakt med de tilste-
deværende, var til god drahjelp både for
Fatland og LUN.

Men det som også gledet – og overrasket
– stort under samtalene, var den store
interessen som ble vist fra avlere som
hadde besetninger fra andre kjøttfeslag.
Det lyset som gikk opp for sort sett alle,
var for det første de gode klassene, og
dermed avregningsprisene, de kunne få
ved å krysse med limousin. Og så å få
LUNs tilleggspriser for Aspirant 1 på top-
pen. – Slike oppgjør oppnår vi ikke på vår
egen rase, var konklusjonen.
Spesielt stor i øynene ble en avler som
planla å selge ut melkekvoten, og som
hadde inseminert kyrne med limousin.
For han å få kjennskap til muligheten til å
få Aspirant-tillegget på toppen, tente et
håp om en lønnsom framtid uten melk!

Og da slo det oss LUN-representantene:
kanskje vi skal være mer offensive overfor
de som vi får høre om planlegger å selge
kvotene. Oppfordre de til å forberede
overgangen ved å krysse inn kyrne med
limousin og benytte seg av Aspirant-ord-
ningen til LUN/Fatland. Da er de i gang
med en ny produksjon når kvoten over-
dras til kjøperen, og slipper å se at alle
dyra forsvinner ut av tunet – og eieren
står tilbake med en del penger på konto
og ingen produksjon på gården…

02.07.07 janO

Nytt fra LUNNytt fra LUN

Prosjekt Midt-Norge i gang

LUN-fadder Roy Engelsvoll (tv) og produsentveileder Trygve Stangeland diskuterer limou-
sin med to interessenter under produsenttreffet hos Fatland Ølen.
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Av Ånen A Bryggeså

Bilder som dette, fra utstill-
lingen i Herning, Danmark,
skapte min interesse for
limousin. Etter noen år med
oppdrett av innkjøpte kalver,
og senere ammeku produk-
sjon med testing av ulike
raser, fikk jeg se bilder av
disse muskuløse og kjøttsat-
te dyra. Såg at dette var
rasen. Måtte få tak i noen
eksemplarer. Og vinteren
1999 var de første limousin-
dyra på plass. To kyr og
embryo oksen, Nexus av
Greni. Ei god investering.

Mine første ammekyr, vart oppstalla i det
gamle båsfjøset fra 1956. Men drifta der
var altfor arbeidsom. Så etter et par år, flyt-
ta jeg dyra ut i redskapshuset. Delte av en

4 x 15 m binge med
kalvegjømme i
enden. Der hadde kal-
vene tilgang på kraft-
for, høy og vann. Ved
avvenning, vart de
klipte og satt inn i
båsfjøset. Kyrne der-
imot låg i tallebingen i
garasjen. Her fikk de
også litt kraftfor, samt
saltstein og mineral-
for. Grovforet vart til-

delt i en forhekk ute. Men sjøl om forhek-
ken stod på en haug, vart området veldig
opptråkka og gjørmete. Hekken ble flytta
litt rundt, og underlaget vart skifta ut
etter behov. Men tanken om å kunne fore
under tak og på et fast dekke som var
enkelt å skrape reint, vart utvikla. Og i
oktober 2000, tok vi nybygget i bruk.

Forbrettet er under tak. Og bak fanghek-
ken skraper jeg med traktoren. Bak dyra
er det to rader med liggebåser med skra-
peareal mellom. Har valgt denne løsning-
en på grunn av liten tilgang på halm i
området her. Gjødsla blir håndtert som
blautgjødsel, og lagra i en Helly Hansen
kum. 
Liggebåser og skrapeareal fungerer vel-
dig fint. Men du går lei av å skrape med
traktor. Ingen problem med dyra. De er
bak når jeg skraper framme, og omvendt.
Men det tar tid. Planer å forlenge fjøset til
sommeren. Da skal gjødsel trekket på
plass. Kalvene blir fora i andre enden av
bygget.
Angus og Charolais anene vises fortsatt
godt på de to nærmeste kalvene. Selv
med limousin far og bestefar. Fargen til
tross, de kan leveres til LUN. Kravet er
limousin far på 50 % limousin mor. Her er

jeg med en avvent kalv. Bak, på skrapeare-
alet mellom liggebåsene.
Dyra holder seg reine og fine. Og båsene
er enkle å holde reine. De første åra i
nybygget, hadde jeg bare sand i båsene.
For å spare penger. Men det krevde mye
jobb. Sanden vart heile tida gravd og
sparka i. Så nå har jeg støypt betonggulv i
båsene og lagt gummimatter oppå. Mye
enklere.
Ved å kunne gå ut og inn etter eget ønske
hele året, holder dyra seg friske og fine.
Men de bør deles opp i mindre flokker. For
mange dyr sammen, gir mer uro. Det gjel-
der spesielt ku som går med kalv. Mange
kalver sammen kan uroe hverandre. Dette
smitter så over på mødrene. Slik er det i
mitt tilfelle. Dyr som kommer hjem fra
ulike beiter. Mange med små kalver, født i
løpet av sommeren. Når alle disse kom-
mer sammen, går det ei tid før alle blir
samkjørte. Har 43 stk nå i en flokk. Når jeg
får bygd ut, skal de deles opp i mindre
flokker. Etter alder, hold og kjemi. Tross alt.
Dyra går 
veldig greit. Bare de har mat og drikke. En
enkel el-tråd holder de på plass. Sommer
som vinter.

Dyra er plassert på ulike teiger i beitese-
songen. Om våren og forsommeren blir
kulturbeite, skogsbeite og fjellbeite nytta.

Fordelen er bakdelen
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På ettersommeren blir disse beitene dår-
lige. Da slippes dyra i innmarka.
Landskapet gror til. Kratt og lauvskog tri-
ves som aldri før, og spiser seg inn i gode
beiteområder. Det handler om å ta natu-
ren i bruk. Ressursene er der. År etter år.
Elg, hjort og rådyr skal ha sitt. Men meste-
parten visner og går tilbake til naturen.
Derfor, få inn limousinene i kretsløpet. De
utnytter ressursene og skaper verdier.
Limousinen er verdifull. Markedet ser kva-
liteten. Derfor kan vi limousinavlere ta ut
et pristillegg for våre dyr. Gjennom LUN.
Under ser du limousiner og limousinkrys-
ninger på skogsbeite.

Kalvene (bildet oppe til høyre ) er født på
sommerbeite. Her på høstbeite i nydyrka
eng. Heia i bakgrunnen er et beite under
opparbeiding. Kratt og tre blir rydda vekk.
Lyng og vier svis av, og husdyrgjødsel og
kalk tilføres. Området var storfebeite fra

eldre tider. Men fra ca 1960 har sauene
rådd grunnen. Har nå satt opp gjerde og
beita ned området med storfe de siste 5
åra. Jeg har kalvinger hele året.
Da fordeler jeg salget. Markedet får jevne-
re tilførsel. Trenger mindre plass til kalver
på slutt foring. Det veier opp ulempene
med å ha kalver på ulik alder. Kalvene bør
ha tilgang på kraftfor. 
Så de kan ta til seg når de ønsker det.
Dyrehold og naturbruk må springe ut av
interesse.

De som vil, må kunne livnære seg av mat-
produksjon. Landbrukspolitikk er et inn-
fløkt tema. Det viktigste er å ha et marked

i balanse. Alle må huske verdiene Norge
har i naturbruk. I husdyrhold. Vi som dri-
ver med dette, må ikke fremstilles som et
pengesluk for staten. Som ei overflødig
gruppe. Folk må tenke på sitt opphav. På
hva de lever av. Ikke neglisjere arbeidet
med jord og dyr. Det er terapi. Og en vik-
tig og undervurdert jobb Vedlikehold og
naturutvikling.

Dyrkningsfeltet mitt på Hekkfjellet.  Dyra tar seg avsisteslåtten.

Fordelen er bakdelen

Kalvene til venstre er født på sommerbeite.
Her på høstbeite i nydyrka eng. Heia i bak-
grunnen er et beite under opparbeiding.



10

Av Mona Haug

Jeg hadde svært begrenset erfaring
med kyr da jeg første gang kom på
besøk til han som nå er samboeren min,
og han var vel heller ikke så sikker på
om denne bydama han hadde møtt
egentlig passet inn i hans omgivelser.
Like før jeg kom denne første kvelden
jeg skulle på besøk på gården, hadde
noen av kyrne tatt seg en tur på egen
hånd. Det var vinter og de hadde anled-
ning til å gå ute, men siden det ikke var
strøm i gjerdet, hendte det at de forvil-
let seg ut på områder de ikke skulle
være. Så også denne kvelden, så etter å
ha ønsket meg velkommen måtte ver-
ten min få dyrene tilbake bak gjerdet.
Imponert så jeg hvordan han med litt
lokking og ei bøtte med kraftfor fikk de
villfarne til å følge seg pent på rekke til-
bake på plass. Mens han sørget for å for-
hindre at de kom på frifot igjen med det
samme, gikk jeg og hilste på noen av
kvigene i en annen innhegning. Senere
har jeg hørt gjentatte ganger at limou-
sinene av mange blir oppfattet som sky
og uberegnelige, men det var ikke mitt
førsteinntrykk. De sto stille og betraktet
meg litt da jeg nærmet meg, men etter
en liten stund kom de bort for å hilse. 

Jeg ble veldig fascinert av disse store,
vakre dyrene. At denne rasen skulle ha
et vanskeligere lynne enn andre raser,
har ikke jeg opplevd. Flere måneder før
jeg flyttet inn på gården gikk jeg
inspeksjonsrunder alene blant kalve-
klare kviger om natten for at samboe-

ren min skulle få noen netter med uav-
brutt søvn. Jeg har vært alene i tallebe-
det blant okse og kuer og bredt utover
halm og jeg har vært inne hos kuer som
akkurat har kalvet. Aldri har jeg opplevd
dyrene som truende, men jeg prøver å
bruke det jeg har lært, samt litt sunn for-
nuft for å unngå at det oppstår ubeha-
gelige situasjoner. Omgangen med
limousinene har vært kilde til mye
glede, og dyrene var i alle fall ikke noe
minus da jeg etter et par års bekjent-
skap bestemte meg for å bli samboer
med bonden min. I min sjel er jeg nok
mer gardkjerring enn bydame, for jeg
stortrives og synes livet på gården er
rikt og ekte. Det har vært en stor
omveltning å flytte fra en rekkehuslei-
lighet i sentrum av Lillehammer til en
gård på Toten. For noen år siden trodde
jeg at det gode liv for meg var en lett-
stelt leilighet med gangavstand til sen-
trum, en godt betalt jobb og rødvins-
kvelder med gode venner. Nå er det
gode liv å ta seg en tur ut til dyrene
etter middag, skyfle litt silo, snakke med
dyrene og føle roen senke seg over meg
i samværet med dem. 

Selv om jeg har fulltidsjobb utenfor går-
den og dermed begrenset tid til å delta
i det daglige arbeidet på gården, prøver
jeg å være med når jeg har anledning.
Det har vært mange fine opplevelser,
ikke minst i forbindelse med kalvinger.
Det er fantastisk å se en bedårende liten
”bambi” komme til verden, bli slikket
ren av mora og stavre seg opp på ustøe
bein etter en liten stund. Men det har

også vært noen tøffe øyeblikk og bruta-
le møter med utfordringer som dukker
opp. Det har vært dramatiske øyeblikk
hvor kalven har sittet fast og vi har vært
nødt til å bruke jekk og tau for å prøve å
få ut kalven. Da har det bare vært å
putte diamantringene i lomma og stik-
ke hendene forsiktig inn i kua for å
prøve å berge den vesle skrotten som
sitter fast der inne. 

Samboeren min har hele tiden vist meg
stor tillit og latt meg få være med. Jeg
suger til meg alt jeg kan av hans kunn-
skaper og føler at jeg lærer noe hele
tiden. Men jeg mangler nok den rette
innstillingen til en kjøttprodusent. Jeg
gråter over kuer og kalver som dør og
synes synd på kalver når mora ikke vil
vite av dem. Det er forferdelig de første
døgnene når kalvene avvennes og kuer
og kalver rauter i kor etter hverandre.
Heldigvis kommer dyrebilen som skal
hente slaktemodne dyr mens jeg er på
jobb, så den delen av produksjonen
slipper jeg nærkontakt med. Et mer
rasjonelt syn på produksjonssyklusen
kommer kanskje etter hvert. Jeg er jo en
fersking når det gjelder livet på en gård
og har fortsatt en masse igjen å lære. 

Fra bydame til gardkjerring
I snart halvannet år har jeg nå bodd på gård på tjukkeste landsbygda.
Mesteparten av livet mitt tidligere har jeg bodd i by, før det altså viste
seg at mannen i mitt liv er gårdbruker og kjøttprodusent. 
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Fra bydame til gardkjerring

For første gang på besøk ute på beitet.
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Det er sjelden at okser er sterile , men det
forekommer. Langt oftere er det at oksen ,
og spesielt ungoksen kan la være å
bedekke helt eller i perioder. Årsakene til
dette kan være forskjellige. Smerter i bein
som følge av skader, infeksjon, feil klauvstill-
ing, muskel og senebrist er ikke uvanlig.
Det er derfor viktig å følge med ,og gjøre
notater på brunstkalenderen også etter at
dyrene er kommet ut på beite. Da fanger en
opp eventuelle omløp og kan iversette
tiltak. I motsatt fall kan man få seg en lite
hyggelig overraskelse når det skal drek-
tighetsundersøkes etter innsett en gang
utpå høsten. Kostnadene og merarbeid
med uteblitt drektighet  eller forskyvning
av kalvingssesongen er åpenbare.
Selv om det er store individuelle forskjeller
bør man ikke ha overdrevene forvent-
ninger til ungoksen den første bedekn-
ingssesongen. Den anbefales ikke brukt på
flere enn 12-15 hunndyr.
De fleste ønsker seg en avlsokse som har
prestert best mulig ettårsvekt. Dilemmaet
er imidlertid at foringen som må til for å få
en god ettårsvekt , ikke er den beste forin-
gen til en okse som skal rett ut i avl. Britene
bruker ofte begrepet ” fit not fat” om
kondisjonen til avlsoksen ved beiteslipp.
Både unge og eldre okser burde ha
mosjonsmuligheter i forkant av bedekn-
ingssesongen.
En ungokse som så vidt har passert året og
har stått på sterk foring  er butt og rund.

Uten mosjon får den en tøff start. Ofte beg-
ynner dens karriere som avlsokse med en
lang transport til ny besetning. Mottakelsen
i den nye flokken går i de fleste tilfeller ut
på, med fysisk styrke å bestride autoriteten
til matriarkalske alfakyr som har 200-300 kg
mer kroppsvekt enn det den selv har. Et
annet moment er at  ungoksen ofte strever
mye med bedekkingen av høye skjelett-
store kyr. Det er heller ikke uvanlig at
ungoksen kan favorisere bare ei ku, hvis
flere kommer i brunst samtidig. Resultatet
kan bli omløp. Vanlig er det også at en uer-
faren ungoksen driver på og bedekker
unødvendige mange ganger på samme
ku/kvige. Dette krever mye energi.
Ungoksen som inntil nylig var vant til en
rolig tilværelse med mye kraftfor og
appetittforing på godt grovfor må nå i
tilegg til tid og energiutlegget til paring
konkurrere om den mattilgangen som
finns ute på beite.

Det lønner seg derfor å ha litt ekstra opp-
merksomhet og omtanke for avlsoksen ,
den er som kjent halve besetningen. Noen
avlere har gjort det til regel å anskaffe
ungoksen året før den skal ut i full
bedekking. Den får da en myk start med
bare noen få dyr å bedekke første året.
Eieren får da en pekepinn på hvordan
oksen avler før den tas i bruk for alvor , og
oksen for bedre tid til å utvikle seg.
Det anbefales uansett å tegne forsikring.

Den kan komme godt med hvis man skulle
være så uheldig at det skulle tilstøte oksen
noe som gjør at man må skaffe seg en ny
midt i bedekningssesongen.

LINDERTIS EVULSE
Verdens kanskje mest kjente sterile okse er
Aberdeen Angusoksen, Lindertis Evulse
som ble auksjonert bort i Perth i Skottland
for 60000guinas (nærmere 700000,- Nkr i
dagens kroneverdi)  i 1962. Oksen ble kjøpt
av en rik amerikaner og eksportert til USA.
Her fikk den aldri noe avkom og ble derfor
slaktet.
Skandalen var et faktum og både kjøper og
selger ble latterliggjort på britisk vis med
det til følge at det la seg en mørk sky over
de høye budene på britiske livdyrauksjon-
er. Den skyen skulle ligge der i over 40 år
inntil Limousinoksen Graham Samson
blåste den bort i 2003 og nok en limousi-
nokse , Haltcliffe Vermount satte ny verden-
srekord på 1,2 mill . Nkr. i Carlisle , februar
2006.

Red

Følg med om 
oksen gjør jobben

Lindertis Evulse
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Black Lims toppet
februarsalget i Perth
DREW OG BOB ADAM , NEW-
HOUSE OF GLAIMS , FORFAR ,
SKOTTLAND STAKK AV MED TOP-
PRISENE PÅ AUKSJONEN I PERTH
DEN 7. FEBRUAR. 

Til sammen 336000 Nkr fikk de for sine to
svarte ”limousiner” av nordamerikansk
opprinnelse. På andre siden av Atlanteren er
det en atskillig mer liberal holdning til hva
man betegner som rase når det gjelder kve-
gavl. Også  opphavet til kollet limousin kom-
mer herfra og består av utvalgte kollete lin-
jer etter kryssing med kollete raser som
Aberdeen Angus. Svart kveg har også sine
tilhengere rett og slett fordi noen synes de
er penest og da prioriteres dette foran
raseavlshensyn. DNA-profiler viser at
majoriteten av  det som kalles svart limousin
i Nord- Amerika er  genetisk mer i slekt med
Angus enn Limousin.
Det er importert en del dyr til Europa  , først
og fremst til Skottland av såkalt svart
Limousin. EU har imidlertid en offisielt god-
kjent standard på hvilke kriterier som må
ligge til grunn for å kunne bruke

benevnelsen Limousin. Sort farge er ikke
forenelig med rasestandarden og derfor blir
ofte disse dyrene referert til som Black Lims
eller Limmies. Introduksjonen av Black Lims
har vært gjenstand friske meningsutvek-
slinger og gitt enkelte av de Europeiske lan-
dene en ekstra utfordring med innføring av

registreringssystemer som holder skille mel-
lom renraset Limousin med lukket stambok
og Limousin som er oppkrysset og som har
såkalt åpen stambok.

Red.

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
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Vegard Urset, Avlssjef i Norsk Kjøttfeavlslag 

Testomgangen 2006-2007 ga
oss mange nye fine
Limousinokser som helt klart vil
bidra positivt til den framtidige
Limousinpopulasjonen i Norge.
Særdeles godt eksteriør, godt
lynne og gode bein beskriver
størsteparten av årets okser.
Slike egenskaper er viktige å ha
med seg videre. Som den sole-
klare ener på egenskapene som
ligger til grunn for uttaket fikk
vi oksen Balthazar av Ring.

Det har aldri skjedd før at alle oksene tatt
ut til semin av en rase kommer fra samme
distrikt. De tre nye seminoksene av
Limousin kommer alle fra Toten. 72045
Balthazar av Ring kommer fra Jarle Ring
på Kolbu mens 72046 Bjarne av Schjøll og
72047 Bastian av Schjøll kommer fra Carl
Richard Schjøll på Lena. En slik kuriositet
har media sansen for, og både aviser og
NRKs distriktskontor fanget interessen for
en slik sak. Gladsaker fra landbruket er
noe næringa trenger og Jarle Ring gjorde
en fin figur med sin besetning. 

Kort om testomgangen
Fjorten Limousinokser sto på Staur sist
vinter. Avstamningsmessig var det stor
variasjon mellom oksene som ble tatt inn.
På lista over oksene finner vi sønner både
etter norske seminokser, utenlandske
seminokser og norske gardsokser. De
siste årene har særlig bein, klauver og
lynne blitt vektlagt i uttaket inn til teststa-
sjonen. Dette har vært et riktig grep, og vi
ser resultater. Rolige og tillitsfulle dyr er
en passende beskrivelse på
Limousinoksene som nå har blitt kjørt ut
til kjøpere på auksjonen og de oksene
som nå er i semintjeneste. Andelen okser
som er avvikende på bein- og klauvkva-
litet har gått betydelig ned de siste test-
omgangene. Det er ingen tvil om at en
strengere bedømming inn til stasjonen
har spilt inn. Det vil likevel fra tid til annen
være okser som ser grei ut ved uttak inn
til test, men som utvikler seg negativt i
løpet av testen. Dette kan man ikke gar-
dere seg mot. Årets Limousinårgang

utmerker seg også med jevnt over å være
svært godt kjøttsatt. Her så man mange
fine plugger i bingene!

72045 Balthazar av Ring
Balthazar ble den suverene eneren når en
ser på rangtallet med hele 116 poeng.
Rangtallet er sammensatt av fem egen-
skaper; tilvekst (15 %), grovfôropptak (25
%), fôrforbruk (35 %), eksteriør (15 %) og
arealmål av ryggmuskel (10%). Oksen
endte opp hele sju poeng foran neste
okse. Balthazar er sønn av Ural av
Gamkinn som sto på Staur testomgangen
2003-2004 og ble salgsokse. Ural av
Gamkinn er en liten og kompakt okse
som i kombinasjon med den store kua
Medusegeant av Ring altså ga oss en test-
vinner. Som morfar finner vi den franske
oksen Geant. Sammen med 72046 Bjarne
av Schjøll hadde Balthazar testomgang-
ens laveste fôrforbruk av
Limousinoksene. Han hadde årgangens
soleklart høyeste tilvekst hos rasen og

høyest score på kropp i lineærkåringen.
Oksen var også i toppsjiktet for størrelse
på ryggmuskelen.

72046 Bjarne av Schjøll
Bjarne endte opp med høyest helhetska-
rakter på eksteriør blant årets
Limousinokser med hele 86 poeng (80 er
middeltall for eksteriør). Oksen har ønsket
størrelse og bredde og er svært godt
kjøttsatt hele veien og har den største
ryggmuskelen av Limousinoksene i år.
Sammen med testvinneren Balthazar
hadde Bjarne det laveste fôrforbruket, en
effektiv fôrutnytter med andre ord. Begge
bestefedrene er kjente franske seminok-
ser; Gwenole som farfar og Moero-MN
som morfar. Faren er en bedekningokse
fra oppdretteren. 

72047 Bastian av Schjøll
Her har vi oksen med høyest kapasitet når
det gjelder grovfôropptak. Staur er unik
med tanke på at vi kan registrere grovfôr-

God Limousinårgang på Staur!
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God Limousinårgang på Staur!

opptak i fenotypetesten. Vi ser at det er
store variasjoner mellom dyrene, noe
som gjør det mulig å selektere for egen-
skapen. Bastian er en veldig lang og vel-

bygd okse med god bredde hele veien.
Oksen hadde den nest høyeste ettårsvek-
ten blant årets Limouinsokser. Faren,
Liberal-MN har gode tall for fødsel i

Frankrike og anbefales brukt på kviger.
Seminoksene står nå i semintjeneste og
sæd vil bli tilgjengelig fra siste halvdel av
februar 2008.

Bastian av Schøll,
øverst t.h.,
Bjarne av Schøll,
under og
Baltazar av Ring,
helt til venstre.
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Vi er hos Gamkinn , Gran på Hadeland.
Det var Hans Gudbrand Gamkinn som
startet opp med Limousin som en av de
første i landet etter import av noen dyr fra
Danmark først på 90 tallet. I dag er garden
overlatt til sønnen Jens Petter og hans
samboer Ingeborg som har tre barn sam-
men.

Jens Petter har sans for volum og produk-
sjon slik at det er rikelig anledning for
senior å fremdeles ta i et tak. I fjor bygde
Jens Petter nyfjøs til limousinbesetningen
sin. Kjempebygningen av stål er på 2800
kvadratmeter. Den bæres oppe av tolv
stålbuer som hver veier over syv tonn.
Grunnarbeidet gjorde Gamkinn selv med
noe innleid hjelp fra Polen. Hallen er kjøpt

gjennom et lokalt firma og Gamkinn er
fornøyd med både gjennomføringen av
byggingen og det ferdige produkt.
Det har vært viktig for oss å få et bygg
med fleksible løsninger  som med letthet
kan omgjøres sier Jens Petter.
I første omgang vil systemet bli basert på

017 – Det nye ammekufjøset hos Gamkinn

jpg      Pan av Gamkinn på beite 2007

019    Jens Petter Gamkinn

004     Under byggingen

Optimisme og arbeidslyst
Når du driver melkeproduk-
sjon med en kvote på en
halv million liter, har planer
om å utvide med et par hun-
dre tusen liter, nettopp har
bygd et nyfjøs på nærmere
tre dekar til 100 ammekyr
pluss innkjøpt kalv og driver
med leiekjøring og rundbal-
lepressing. Da er det greit å
ha noen bygdeveier og en
hovedstad  hvor man kan
drive snørydding når det er
lite å ta seg til om vinteren. 

Det nye ammekufjøset hos Gamkinn

Pan av Gamkinn på beite 2007
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talleløsning.  Gamkinn regner med å
bruke 1000 halmballer pr vinter i kombi-
nasjon med flis som de har god tilgang på
gjennom allmeningsrett. På sikt vil nok
deler av arealet bli bygd om til liggebås.
Kapasitetsmessig vil bygget romme et
sted mellom 200-300 dyr. Skrapingen
foregår med traktor som ansees som mest
driftsikkert.
Når det gjelder Limousinen er både
Junior og senior Gamkinn skjønt enig om
at de har gjort rett rasevalg. Om somme-
ren går limousinbesetningen på utmarks-
beite i allmeningen. Det fungerer meget
bra , kalvene vokser godt og dyrene er i
godt hold når høsten kommer. Dyra blir
fraktet til og fra beite med en innkjøpt
transportvogn som rommer tolv voksne
kyr. Vi besøker dem jevnlig med litt kraft-
for for å holde dem tamme. Det er store
arealer med mye skog  der kviger og kyr
ofte går i ulike grupper , men de kommer
når vi lokker på dem sier Jens Petter.
De fleste som driver med Limousin er
kjent med seminoksen ,  Pan av Gamkinn
som er fremavlet i denne besetningen. I

Gresk mytologi heter guden for skogen
og gjeterne for Pan , så navnet er meget
kledelig for eliteoksen som nå er åtte og
et halvt år gammel. I flere år gjorde han
tjeneste i besetningene til Bjørn og Helge
Bjugstad , Brøttum og er nå i eie hos Arild

Østmo på garden Skogsdal , Bybrua som
har sendt oss dette bilde av Pan.

Red.

Optimisme og arbeidslyst

Jens Petter Gamkinn

Under byggingen
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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

Highlander-
dattera
12 Sandra , i
besetningen til
Carl Richard
Schøll er mor til
seminoksen
Valter av Schøll
og farmor til

Seminoksen
Bjarne av Schøll.
Her er hun
avbildet med en
oksekalv etter
Moero (han blir
da helbror til

Valter). Hun er
drektig med Suc
au May og skal
kalve i januar.

Red.

20 drektige 
kyr/kviger selges
Stambokført limousin. Henvendelse Gustav
Steinvik , Skatval tlf. 74803258 eller
mob.92688499

E-post gusstein@online.no 
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Sted: Clarion Hotell Oslo Airport
Dato: Fredag 23. februar 2007
Referent: Vegard Urset
Referat fra årsmøte i Norsk Limousin 

Fjorten stemmeberettigede deltok på årsmøtet i Norsk
Limousin for 2007. 

Sak 1: Åpning og godkjenning av innkalling
Leder Helge Bjugstad ønsket velkommen til årsmøtet.
Det var ingen innsigelser til innkallingen.

Vedtak: Innkalling til årsmøte godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder og referent
Helge Bjugstad foreslo Terje Sviland som møteleder og 
Vegard Urset som referent. Ingen motforslag.

Vedtak: Terje Sviland velges som møteleder og Vegard 
Urset som referent.

Sak 3: Valg av to representanter til å underskrive 
protokollen
Møteleder foreslo Anders Myhre Velo og Jens Grønlien. 
Ingen motforslag.

Vedtak: Anders Myhre Velo og Jens Grønlien velges til å 
underskrive protokollen.

Sak 4: Årsmøtetale ved styreleder
Styreleders hovedbudskap i årsmøtetalen var 
volumvekst i antall mordyr og økt bruk av norsk semin.
Raselagets primærområder ble gjennomgått;

Medlemsblad
Produserer medlemsblad uten å måtte øke medlems-
kontingenten. Stort sett annonser som har finansiert 
bladet.

Hjemmeside
Limousin Unik
Norsk Limousin har fra nyttårsskiftet jobbet med 
samarbeidsproblematikken i LUN.

Medlemstall
Økonomi er en begrensende faktor for raselagets 
aktivitetsnivå. Mål om å komme over to hundre 
medlemmer i 2007. 

Sædsalg
Sædsalget er viktig for raselagets økonomi og for 
avlsarbeidet. Mål om å øke sædsalget. Her må mer 
markedsføring til.

Fenotypetest
Raselaget sliter med å fylle de tildelte testplasser.

Sædimport
Trenger større genetisk variasjon i den norske 
populasjonen. Må hele tiden være flinke til å tilby det 
dyrematerialet som medlemmene etterspør og å 

kvalitetssikre genstatus. Må også jobbe med markeds-
føring av okser og restlager.

Regional tilstedeværelse
Bør jobbe mer med regional tilstedeværelse. Trenger 
samarbeidspartnere regionalt med NKA og Norsk 
Limousin som støttespillere. Kan fungere som kontakt-
personer og selgere/formidlere av livdyr. Mulig med 
samarbeid med LUN’s fadderordning?

Sak 5: Styrets beretning, godkjennelse
Styreleders årsmøtetale sto for styrets beretning. 

Styret fikk ros for arbeidsinnsatsen i foregående 
arbeidsår. 

Det ble diskutert en del rundt samarbeidsproblematik-
ken i LUN. Terje Sviland mente det var lite ryddig å ta 
ut Norsk Limousins representant mot slutten av en 
periode og mente samtidig at Norsk Limousins 
representant i LUN bør velges etter innspill av 
årsmøtet i Norsk Limousin. Bjugstad kommenterte at 
når representanten stemmer mot et enstemmig Norsk 
Limousin-styre, bør han tas vekk som representant i 
LUN og kommenterte at raselaget som største andels-
eier gikk inn for å rette opp i de oppståtte problemene. 
Øyvind Aandstad, Simen Wigenstad og Tor Gaarder 
etterlyste en prinsipiell debatt om hvor stor innflytelse 
Norsk Limousin skal ha i LUN.

Jens Grønlien tok opp problematikken rundt rutiner for 
håndtering av genstatus. Gustav Steinvik (leder i avlsut-
valget for Limousin) kommenterte innspillet og 
orienterte om jobben som har blitt gjort de siste to 
årene i forbindelse med oppretting og med gjennom-
gang av rutiner.

Årsmelding ble tatt opp til votering.

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 6: Årsregnskap, godkjennelse
Ingen kommentarer til årsregnskapet.
Årsregnskapet ble tatt opp til votering.

Vedtak: Årsregnskap enstemmig godkjent.

Sak 7: Arbeidsplan kommende arbeidsår
Håvard Nørstegård presenterte styrets forslag til 
arbeidsplan for kommende arbeidsår i ikke prioritert 
rekkefølge;

Medlemsverving, styret og medlemmer. 
Websiden, det jobbes videre med å få kjøpt domenet  
HYPERLINK "http://www.norsk-limousin.no" www.norsk-
limousin.no, og å gjøre forbedringer på siden.
Fagdag på Staur, evt. dagen før auksjonen hvis det pas-

Møtereferat fra 
årsmøte i Norsk Limousin
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ser? Planlegge frankriketur 2008. Markedsføres i 2007.
Markedsføring av Limousin og norskprodusert sæd.
Kvalitetssikre stamtavler vedr. genstatus.
Markdag med fokus på Rogaland for eksempel 
”Rogalendinger til Hadeland”. Blant annet vise nye fjøs 
og Staur.
Utgivelse av Limousin Info (1 nummer).
Utgivelse av Limousin Nytt (3 nummer).
Stand og dyr på Dyrskuet i Lyngdal.
Stand og dyr i Seljord.
Mer aktiv eier i Limousin Unik og bedre samarbeid på 
fellesområder.
Import av ny genetikk (sæd)
Flere påmeldte testkandidater. 
Forbedre korrigerte vekter, fødselsindeks, påvirke NKA.

Vedtak: Arbeidsplan tas til orientering.

Sak 8: Fastsettelse av kontingent påfølgende år
Styret går for uendret kontingent påfølgende år (2008).

Vedtak: Kontingenten for 2008 er uforandret, kr. 500,-

Sak 9: Valg av styremedlemmer og vararepresentanter
Ole Weng hadde trukket seg fra valgkomiteens arbeid. 
Terje Sviland hadde derfor rykket opp som leder i 
valgkomiteen.
Sviland gikk gjennom komiteens innstilling. 

Valg av leder:
Forslag: Helge Bjugstad Valgt ved akklamasjon

Valg av styremedlemmer:
Forslag: Håvard Nørstegård Valgt ved akklamasjon
Forslag: Johannes Nybø Valgt ved akklamasjon

Styremedlemmene Kristin H. Jordbrudal og 
Øivind Aandstad var ikke på valg.

Valg av vararepresentanter:
1. vara Lars Henden (ny) Valgt ved akklamasjon
2. vara Anders Myhre Velo (gjenvalg)

Valgt ved akklamasjon
3. vara Trond Clausen (gjenvalg)

Valgt ved akklamasjon

Sak 10: Valg av revisorer og vararepresentanter
Sviland presenterte valgkomiteens forslag:
Revisor Torstein Hensrud (ny) Valgt ved akklamasjon
Vara Kjell Østby (gjenvalg) Valgt ved akklamasjon

Sak 11:Valg av medlem og varamedlemmer til 
valgkomiteen
Sviland presenterte valgkomiteens forslag:
Terje Sviland 1 år igjen
Roy Engelsvold 2 år igjen
Snorre Brattbakk 3 år igjen (ny) Valgt ved akklamasjon

Sak 12: Godtgjørelse av tillitsvalgte
Sviland presenterte valgkomiteens innstilling.

Styregodtgjørelse:
Leder 4000,-
Styremedlem 1000,-

Dagsats 500,-  (under seks timer)
1000,-  (over seks timer)

Redaktør 5000,-  (ingen dagsats)

Mathias Romsås mente at godtgjørelsen til redaktør kan 
økes med tanke på hvor mye arbeid det er med 
medlemsbladet. 

Styret har valgt å ikke ta ut godtgjørelsen av hensyn til 
lagets økonomi. Sviland mente at når et årsmøte har 
bestemt at et styre skal ha godtgjørelse, kan ikke styret 
overprøve årsmøtevedtaket og ikke ta ut godtgjørelsen.

Harald Bjøralt poengterte at godtgjørelse/honorar 
regnes som lønn og er skattepliktig så lenge det er over 
1000 kroner (som er maksgrensen for ideell organisa-
sjon). Bjøralt skisserte en løsning der leder tar ut 1000 
kroner i honorar og skriver reiseregning for inntil 3000 
kroner. Da er problemet unngått.

Bjugstad fremmet forslag om at leder får 1000 kroner i 
godtgjørelse og at resterende 3000 kroner flyttes til 
godtgjørelse for redaktør.

Bjugstads forslag og valgkomiteens forslag ble tatt opp 
til avstemning der valgkomiteens forslag ble 
enstemmig vedtatt.

Romsås fremmet forslag om at redaktør kan få 
godtgjort dokumenterte utgifter inn til 10 000,- kroner.

Romsås sitt forslag og valgkomiteens forslag ble tatt 
opp til avstemning. Tolv personer stemte for Romsås sitt 
forslag mens to stemte for valgkomiteens forslag. 

Vedtak: valgkomiteens innstilling ble vedtatt med 
endringen om at godtgjørelsen til redaktør endres til 
dokumenterte utgifter med inntil 10 000,- kroner.

Sak 13: Innkomne forslag  
Det var ingen innkomne forslag.

Møteleder takket for et godt og engasjert årsmøte.

Anders Myhre Velo
Jens Grønlien
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Etter at vi avslo første semin-
importen etter Pacha pga.
dårlig kvalitet, er nå ny import
ankommet og er tilgjengelig
for Norsk limousins medlem-
mer.

Pacha ble født i besetningen til Lionel
Richard og solgt videre til
Camusbesetningen der han gikk som
kvigebedekker i to år før han ble auk-
sjonert bort til Irland for 561000,- Nkr. i
Clermont-Ferrand i 2004.
I utstillingsringen ble han nasjonal juni-
or champion i Brive i 2001 , vant klassen
for unge okser under to år i Paris 2002 ,
vant klassen for treåringer i Paris i 2003

og kronet sitt franske opphold med å
bli champion av Parisutstillingen i 2004.
Pacha selv er en meget rolig okse , en
egenskap en også ser igjen på avkom-
mene. Han er også lettkalver som kan
brukes på kviger. Døtrene er kjent for
gode bevegelser og perfekte jur.
Avkom etter Pacha blir ofte skjelettsto-
re med en anselig kroppsramme som
voksen. De får som regel svak muskel-
setting.
Siste tilgjengelige indekser viser 112 på
fødsel, 101 på tilvekst , 84 på muskel og
hele 124 på skjelett.
Doser etter Pacha kan bestilles på tlf.
62574815.

Red.

PACHA (F. JACKY – MF. GUERRIER)

Den nasjonale utstillingen
for Limousin i Frankrike blir i år arrangert i Argenton , 
Creuse i regionen Indre ,  7. 8. og 9. september.
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Gilde Norsk Kjøtt
er mer enn pris

En bondeeid samvirkeorganisasjon med landets desidert mest kjente
varemerke på kjøtt gir deg trygghet for leveranser og pris.

Med landets beste faglige kompetanse innen storfekjøttproduksjon er
Gilde Norsk Kjøtt i tillegg med på å trygge din økonomi gjennom:

• FFFFForskorskorskorskorskning oning oning oning oning og utvikg utvikg utvikg utvikg utviklinglinglinglingling

• RådgivningRådgivningRådgivningRådgivningRådgivning

• BBBBBidridridridridrag til et aktivt aag til et aktivt aag til et aktivt aag til et aktivt aag til et aktivt avlsmiljøvlsmiljøvlsmiljøvlsmiljøvlsmiljø

• LivLivLivLivLivdyrdyrdyrdyrdyromsetningomsetningomsetningomsetningomsetning

• FFFFFagmiljøagmiljøagmiljøagmiljøagmiljø

Gilde Norsk Kjøtt etablerte varemerket
Norsk Kjøttfe i 2004. I dag slaktes 35 slakt
pr uke. Tilbudet er foreløpig  bare for
produsenter i Østlandsområdet, men
med en målsetting om at resten av landet
skal følge etter i løpet av 2005.

PSPSPSPSPS
Gilde Norsk Kjøtts  totale tilleggsytelser for storfe er på kr 9,20 pr kg.
Forutsetter slakt godkjent til Norsk Kjøttfe kl. U  og pulje på 5 dyr.
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Returadresse:
Norsk Kjøttfeavlslag
Postboks 4211 Bedriftssenteret
2307 HAMAR


