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Da trykkeriet bekreftet utsendelse av
Limousin Info, var et omfattende
arbeid ved veis ende. Glemt var adres-
selister, purring på artikler, innhold,
salg av annonser, trykkekostnader og
ikke minst portoavtale.

Limousin Info ble sendt til fem tusen
storfekjøttprodusenter og hadde en
kostnadsramme på kr. 70 000.
Prosjektet var både økonomisk og
arbeidsmessig en stor utfordring for
Norsk Limousin der arbeidet for det
meste gjøres på ideologisk basis.
Hovedmålet var å verve nye medlem-
mer til Norsk Limousin og Norsk
Kjøttfeavlslag og av den grunn var det
naturlig å be NKA å dekke portokost-
nader, noe NKA sa ja til.

Når styret har brukt så mye midler og
arbeid på et tiltak er det store forvent-
ninger til tilbakemeldinger. Og det har
vi fått.

Personer som har andre raser har ringt
og gratulert med et godt blad. Vi har
fått mange nyinnmeldinger med refe-
ranse til bladet. Norsk Limousin er nå
raselaget som kan notere seg sterkest
medlemsvekst. Vi har passert 200. (99 i
2005)
En melkeprodusent sa: ” jeg har lyst til
å ha noen ammekuer og jeg har lest
Limousin Info og har merket meg ROS
analyser med kilospris som er 9 kroner
over snittet i Nortura. Bladet er arki-
vert!!”
Spesiell takk til redaktør , NKA , annon-
sører og artikkelforfattere sombidro til
å gjøre Limousin Info til virkelighet.

En av de store utfordring fremover er å
få økt antall påmeldinger av kandida-
ter til testen på Staur.

Testomgangen 2007/2008 er nettopp
startet. Et aktivt påtrykk fra avlsutval-
get mot avlere var helt avgjørende får
at vi i år fikk fylt våre tildelte plasser på
Staur.

Styret i NKA har fattet et vedtak som
gjør det økonomisk lite attraktivt for
Limousinavlere å stille testkandidater
på Staur. Vi kan ikke tvinge noen til å
sende okser til Staur , derfor må vi i
samarbeid med NKA få en ny
gjennomgang av kompensasjon og
kostnader , og få til virkemidler som
øker interessen til å melde på testkan-
didater. Dette må prioriteres på neste
styremøte i NKA.

Limousin er kommet til Norge for å bli.
Rasen vokser raskt. Skulle limousin falle
ut av testen på Staur vil det gi konse-
kvenser. Bortfall av norskprodusert
limousinsemin er en ting. Betydelig
svekkelse av NKA sin posisjon som
paraplyorganisasjon for kjøttferasene
en annen. Det vil også måtte bety at
Norsk Limousin blir nødt til å ta en del
nye utfordringer på egen hånd for å
legge forholdene til rette for ytterligere
vekst for Limousinrasen. Det er vi rede
til hvis det skulle bli nødvendig ,men vi
håper at NKA viser ansvar og bidrar til
en fornuftig avklaring.

Limousin Unik er også på rett vei.
Styret i Norsk Limousin har en klar for-
venting om at det ved førstkommende
årsmøte blir fremlagt regnskap som
viser at gjeld er oppgjort og at vi er på
plussiden.
Limousin Unik har passert 100 adel-
seiere som vil generer økning i slakte-
volum.

Prosjekt Midt Norge tegner å bli en
suksess.

Håper at alle medlemmer har nok for
og strø for vinteren selv om været har
vært svært varierende denne høsten.

Hilsen Helge Bjugstad
LEDER

www.kjottfe.no/limousin

2



3

Neste
nummer
av Limousin Nytt kommer
i desember 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

-Ny adresse har vi også fått:
www.norsk-limousin.no

Som dere vet er data alderen over oss,
og skal man henge med i utviklingen
er det viktig å være ”på nett”. Og Norsk
Limousin har ikke tenkt å henge etter i
klassen her. Norsk Limousin har lenge
hatt hjemmeside hos NKA,men nå har
vi tatt en skikkelig ”vårrengjøring”på
sidene. Det meste er oppe og går nå,
men det gjenstår fortsatt en del. Det
begynner å fylles opp med nytt stoff
og oppdaterte artikler.Vi jobber med å
få skifta selve utseendet på sidene, så
etter hvert vil de fremstå som nye.
Målet er at sidene kan gi dere med-
lemmer en arena for å hente kunn-
skap, lese oppdaterte nyheter fra
limousin miljøet, kjøpe og selge livdyr
og til å knytte kontakter med andre
avlere, samt medlems verving.

Medlems registrering på nett er blitt
en suksess, og vi har allerede fått inn
mange nye medlemmer via nettet.
Trykk på meny valget ”bli medlem”, fyll
inn kontaktinformasjon, trykk send, så
er du med! Linken finner du i menyen
til venstre på siden.

Det vi trenger nå for å få sidene til å
fungere og bli enda bedre er stoff fra
dere medlemmer. Alt fra artikler,
limousin historier fra gården, dikt, bil-
der, annonser og ikke minst spørsmål!
Det er absolutt lavterskel på å sende
inn bidrag, både på nett og til bladet.
Poenget er å få høre fra dere medlem-
mer! Vi arbeider med ideen om å lage
en egen ”spørre spalte”hvor dere
medlemmer kan sende inn spørsmål.
Vi har mange flinke folk både i styret
og i avlsutvalget, LUN osv som har
mye kunnskap de gjerne deler på
både ang avl, økonomi, bygg og inn-
redning med mer. På nettet er det lett
å knytte kontakter både på kryss og
tvers av vårt langstrakte land. Som ny
og ennå ganske ”fersk” i limousin
faget, og uten alt for mange andre
kjøttfe avlere i nærheten, så setter i
alle fall jeg pris på at kompetansen
aldri er lenger enn en telefon eller et
tastetrykk unna.

Annonser på kjøp/salg sidene våre er
gratis. Dette gjelder også for ikke med-
lemmer av foreningen, såfremt de
ønsker å kjøpe dyr. Send annonsen

din til chcj@online.no, eller ring
91745517 for å registrere annonsen.
Annonsene ligger ute 30 dager,
såfremt ikke annet er avtalt. For dere
som selger dyr hele året er det mulig å
legge inn en besetnings annonse (en
liten presentasjon av bedriften) som
blir stående så lenge dere ønsker. Alle
annonser som er aktive når Limousin
nytt går i trykken vil bli med i bladet.
Dette er også gratis.

Ettersom det er gratis å annonsere
ønsker vi å gi dere som selger dyr til liv
en liten oppfordring som går på med-
lems verving: Selg med medlemskap
i Norsk Limousin sammen med liv-
dyret!! Jo flere medlemmer det blir, jo
bedre tilbud kan vi gi dere medlem-
mer. Og jo flere som kan lever til LUN
jo mer får dere tilbake. Og oppskriften
på medlemsverving er ganske enkel:

1.) Tilby dere å ordne medlemskapet
for det nye medlemmet så vet vi det
blir gjort!
2.) registrer medlemmet under ”bli
medlem”på hjemmesiden vår (eller
ring noen i styret.)
3.) Ta deg 5minutt, slapp av litt og gi
deg selv et velfortjent klapp på skul-
deren, for du har netopp gitt ditt
bidrag til bedre økonomi i ammeku-
produksjonen både for deg selv, det
nye medlemmet, og alle oss andre
medlemmerJ

Av Christin Jordbrudal

Norsk Limousin vokser, også på nett!



4

Ammekalven har alle forutsetninger til
å få en optimal start på livet.
Tilgjengelighet til mat og omsorg døg-
net rundt fra mordyret bidrar til at det
under gode forhold er mulighet til å
oppnå levendevekter på 300-350 kg
ved avvenning når kalven er ca 200
dager gammel.
Utfordringen med avvenningen er å
holde ved like den positive vekstkur-
ven kalven har hatt i ammeperioden.
Mye av produksjonsøkonomien i stor-
fekjøttproduksjon hviler nettopp på
hvor dyktig man er å utnytte vekstpo-
tensiale hos unge dyr. Det man taper
her er vanskelig å ta igjen siden.
Avvenningen er en stor inngripen i kal-
vens liv og det er viktig å gjøre den så
skånsom som mulig. For å lykkes best
må man forstå kalvens behov så vel
fysiologisk ,mentalt og ernæringsmes-
sig. En godt gjennomført avvenning er
grunnlaget for et godt dekningsbidrag.
Kalven som inntil nylig hadde boltre-
plass , mosjonsmuligheter , fri mattil-
gang og mykt liggeunderlag ute i frisk
luft , skal nå over i inneklima i en
avgrenset binge , ofte med hardt
underlag. Den skal omstille seg til mål-
tid, lære å spise nytt grovfor , kraftfor

og drikke av drikkekar. Det som likevel
oppleves verst for kalven er nok at
mor og melk blir borte.
Dette stresser kalven såpass mye at
hvis den skal forholde seg til alle disse
faktorene samtidig så reagerer den
gjerne med å gå inn i en stureperiode.
Resultatet er ofte en reduksjon i vekta
før den sakte begynner å vokse igjen.
Denne knekken koster penger.
Mottiltaket er å la kalven gradvis få
kjennskap til dens nye tilværelse.
Tildeling av kraftfor i automat ute på
beite er et godt tiltak. Ute i beita er det
også fullt mulig ved hjelp av grinder å
tilvenne kalvene på grovfor uten at de
blir fortrengt av kyrne. Dette skjer den
siste tiden før avvenning.
En hyppig forekommende feil som
fører til tapt tilvekst er at kalvene blir
avvent for seint. I skrantende høstbei-
ter taper kalvene i konkurranse med de
voksne ommattilgangen samtidig som
melkemengden hos mordyra avtar.
Kalver med dårlig næringstilgang som
store deler av dagen står og skyter rygg
mot kaldt høstregn gir også resultater
der etter.
Selv om kalvene har hatt fri tilgang på
kraftfor i automat ute på beite er det

viktig å ikke legge lista for høyt når til-
delingen starter innendørs. Like viktig
er det at opptrappingen skjer gradvis.
Brå endring i miljø kombinert med brå
økning i tildeling av stivelsesrikt for kan
resultere i diare og faktisk forfangen-
het.
Viktig er det også at behovene for vita-
miner og mineraler blir dekket.Mangel
på for eksempel. fosfor (p) og kalsium
(ca) kan føre til rakitt som vi best kjen-
ner hos gris ,men som også kan ramme
storfe og kommer da til uttrykk i form
av unormal utvikling av forbeiningen i
knoklene som igjen gir fortykkete og
hovne ledd.

En annen ting det er viktig å holde et
øye med er om det utvikler seg ”bøller”
eller mobbeoffer i bingene. Hvis det lar
seg gjøre er det også en fordel om kvi-
ger som brunster ikke plasseres inntil
oksebingen da dette jevnlig vil føre til
riding , bølling , redusert foropptak,
energiutlegg og fare for skader i okse-
bingen.
Dyr med godt vekstpotensiale og stor
muskelmasse fortjener god plass og
godt liggeunderlag.

Red.

AVVENNING
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Bernt og Erik Andreas Blindheim heter
to brødre som bor på Vigra utafor Åle-
sund . Som Sunnmøringer flest er de
opptatt av økonomi så rasevalget var
da ganske enkelt . Erik Andreas er med
i styret i Møre og Romsdal Kjøttfe avls-
lag og på et styremøte sommeren 06
ble han klar over at en besetning med
fine Limousinkryssningsdyr var til salgs
i Trøndelag. Det ble to dager med ten-
king og kalkulering før han kjøpte
dyrene ,og det er vel den beste beslut-
ningen han har tatt som han sier .
På Vigra hvor de bor skulle det være
fine forhold for ammeku da det er
milde vintre , lite snø og mye fint beite-
land .
Erik Andreas og Bernt har også en
kamerat , Jacob Rørvik , som driver med
ammeku. Jacob hadde rundt 20 charo-
lais kryssingskuer , men fikk mye pro-
blemer med kalvinga. Etter at han
begynte å inseminere med Limousin
merket han at kalvingene gikk lett
samt at kalvene ble veldig livskraftige .
Derfor bestemte gutta fra Vigra seg for
å kjøpe seg Limousinokse på Staur i år .

De kjøpte Billy av Henda ,en okse de er
meget godt fornøyd med. Han utmer-
ker seg med et meget godt lynne og
denne oksen håper de å ha glede av i
lang tid fremover.
I dag har de på begge gårdene rundt

20 kalvinger ,men planene er helt klare
å utvide .
Og Limousin Unik virker meget spen-
nende sier de til slutt.

Lars Henden

LimousinogsåpåSunnmøre

Billy av Henda
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For oss som er i ferd
med å krysse oss opp
på limousin som et
ledd i å gå over fra
melk til ammeku, er de
to kronene vi får fra
LUNs Aspirant 1, et
godt puff til å satse
videre, sier eierne av
slektsgården Killi
Nystuggu på Dovre.

Merete Killi Moastuen og Jan Erik
Moastuen har selv 25 melkekyr på
heimgården. På nabogården Vorkinn,
som de leier, huses det 15 ammekyr
som sønnen Tore har ansvaret for. De
er fra renraset limousin til krysninger
fra charolais. Det hele startet med å
kjøpe inn Charolais-kyr. Erfaringene
med disse dyrene var ikke positive, så
Merete og Jan Erik var ikke vanskelige
å få overtalt til å begynne med limou-
sin etter å ha snakket med sambyg-
dingen SimenWigenstad. De er begge
medlemmer i Lesja og Dovre
Kjøttfeforum.

Valgte limousin
Så da besluttet Merete og Jan Erik å

krysse inn limousin i charolais-beset-
ningen og etter hvert også på NRF-
besetningen. Nå har de kommet så
langt at Tore kan starte med å levere
slakt under Okse Unik. – Tore viser stor
interesse for kjøttfeproduksjonen og
ser si framtid i å drive med limousin –
ikke med melk. Dette tar vi alvorlig, og
jobber med etablering av limousin-
besetning som mål, sier far Jan Erik.
– Derfor har vi startet med å krysse inn
limousin på NRF. Økonomien i dette er
at dyrene oppnår bedre slakteklasser
og mindre fett – og dermed bedre
slakteoppgjør og tilleggspriser.Mens
vi på rene NRF-okser strevde for å
oppnå R-slakt, havner vi nå godt over
R på litt kortere framfôringstid.

Nytt fra LUNNytt fra LUN

LUNs aspirant-ordning er

- ”Agvald av Dovre” er en god medhjelper i vårt arbeid for å komme fram til en god limousin-besetning og få gode slakteoppgjør
gjennom LUN/Fatland, bedyrer Moastuen.
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Nytt fra LUNNytt fra LUN

et nyttig økonomisk puff

Alt til Fatland
Moastuen har valgt å levere alle slak-
tedyrene til Fatland. – Det gir oss
muligheten for å ta ut maks bonustil-
legg. Å levere krysningsdyr fra limou-
sin gjennom LUN/Fatland er et godt
utgangspunkt for å krysse seg opp. For
det første gir det bedre klasser og der-
med gode slakteoppgjør. I tillegg kom-
mer LUN-tilleggene for Aspirant 1. De
to kronene fra LUN dekker i det miste
kostnadene med å frakte fôret fra
Folldal til Dovre, sier Jan Erik med et
humoristisk glimt i øyet.

Killi Nystuggu ligger høgt oppe i ei
sørvendt li i Dovre.Til gården hører et
gammelt bruk som nå drives som gjes-
tegård spesielt rettet mot å huse van-
drere langs pilgrimsleden. Det fredede
stedet Budsjord fikk terningkast 6 i en
omtale i VG.

Rundt gården ligger det frodige enger
for grovfôrproduksjon og beiter. Det
samme er tilfellet på nabogården som
de forpakter, og som huser limousin-
besetningen. I tillegg eier Jan Erik
slektsgården Tuvan i Folldal som
utnyttes til grovfôrproduksjon.

Ekteparet på Killi Moastuen roser det
positive kjøttfemiljøet i Dovre. I mer
eller mindre formaliserte treff,møter
og studieturer kan de utveksle læreri-
ke erfaringer på et for dem forholdsvis
nytt fagfelt. – Vi har et svært positivt
praktisk samarbeid med Simen
Wigenstad om å skaffe oss godt avls-
materiale. For tiden går avlsoksen
Agvald av Dovre blant kyrne – en okse
som vi kjøpte av Simen, sier Jan Erik.

JanO

- Å levere 50 % krysningsdyr gjennom LUN/Fatland, gir en god starthjelp på veien til mer renraset limousinbesetning, sier Jan Erik
Moastuen på Dovre.
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AV THORSTEIN HENSRUD

Mange idéer om hvordan vi kunne
bygge på eksisterende driftsbygning
ble forkastet. – Vi måtte ta et større
skritt. Hus på 18 x 30 m tenkte jeg.
Trond Alm og Anders Bergum fra
Nortua ble kontaktet – Huset vokste til
18 x 40 m.Men hvordan finne tomt til
et så stort hus?
- Det ville forstyrre hele det gamle
tunet. Etter en modningsprosess ble
tomta funnet 200 m bak den gamle
driftsbygningen. Rimelig flat tomt på
berggrunn med beitearealer rett bak.
Lang fjøsvei synes mange. Fordelen er
at fluer, halmbøss og fjøslukt også flyt-
ter lenger unna tunet.To overvåk-
ningskameraer sparer oss for mange
turer for å se til kalvinger.

Valg av løsning:
Vi hadde vært mye rundt å sett på fjøs.
I 1996 hadde vi laget et tilbygg til den

gamle driftbyningen basert på talle.
–Det beste du kan tilby ku og kalv.
Enkelt, rimelig og fleksibelt bygg som
lett kan gjøres om i ettertid.
Bakdelen er arbeid og kostnader med
å samle strøhalm.Det er mye arbeid
fra halmen blir presset til tallemøkka
er pløyd ned igjen i jorda.
Dyremiljø og byggekostnader gjorde
at vi valgte talle,men tallearealet kan
bygges om til liggebåser. Fjøset er for
det aller meste tenkt til ku med kalv,
ungdyra blir igjen i den gamle drifts-
bygningen.

Økonomi og finansiering.
Med god hjelp fra landbrukskontoret
på Hadeland og skisser fra Anders
Bergum i Nortura, gikk vi videre til fyl-
keslandbrukskontoret som utarbeidet
tegninger og kostnadsoverslag.
Endelig løsning ble valgt, 18 x 42 m
pluss gjødselgrop og oppvarmet opp-
holdsrom. Kostnadsoverlag:

1.881.000,-. Plass til ca 50 ammekuer.
Vi fikk innvilget 338.000,- i tilskudd og
rentestøtte på lån inntil halve kost-
nadsoverslaget. Da følte vi at finansie-
ringen var på plass. Usikkerheten var
større når det gjelder framtidig økono-
mi i ammeku. Derfor var det et poeng
å bygge rimelig og fleksibelt.

Anbudsprosessen
I planleggingsprosessen hadde vi sam-
arbeidet med Hans Gunstad. Han har
en angusbesetning litt lenger nord i
bygda.Vi hadde bestemt oss for å
bygge like hus.Vi gikk ut felles for å få
anbud på grunnarbeid, betong og selve
bygget. I prosessen hadde vi faglig
bistand fra en bygningsingeniør.
Vi opplevde et presset byggemarked
og anbud til dels var skrevet med gaf-
fel.
Vi hadde forbeholdt oss retten til å for-
kaste alle anbud.

Tanken på å kunne ha flere dyr og lettere fjøsstell hadde vært
der i flere år.Vi følte også at 35 ammekuer pluss ungdyr var for
liten besetning med tanke på framtida.

FERDIG FJØS
En praktikers erfaringer

FFrraa  iiddéé  ttiill
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På grunnarbeidet valgte vi, etter å ha
forkastet anbudene, å leie lokal entre-
prenør til avtalte timepriser.

På betongdelen ble anbudene forkas-
tet som håpløse. Med hjelp fra en dyk-
tig byggeleder valgte vi å administrere
betongarbeidet selv.  Innhentet priser
på betong, armering, forskaling m m.
selv. Til å utføre meste av arbeidet
leide vi 3 polakker. Dette krevde at vi
fulgte nøye opp. (”no problem” kan
bety: forstår ingen ting).

På selve bygget fungerte anbudsrun-
dene bedre og vi kunne sammenligne
2 – 3 seriøse firmaer.
Vi følte oss bekvem når et firma fra
distriktet, som jeg hadde brukt før,
kom rimeligst ut. Vi trakk ut treverk på
vegger og fikk anbudet ned kr
150.000,-. Det kunne vi klare billigere
selv med en del egne materiale og
rimeligere arbeidskraft. Selve bygget
over betong ble levert og ferdig mon-
tert for kr 713.000,-. Det var under

kostnadsoverslag. Til opp-
holdrom kjøpte vi ei brukt
hybelbrakke som vi bygde
inntil fjøset.

Videre valgte vi lokal elektri-
ker. Rørleggerarbeidet ble
gjort med egeninnsats og
hjelp av lokal rørlegger.
På inn innredning opplevde
vi at leverandørens folk var
flinke og effektive. Selv om
timeprisen var høyere så er
jeg sikker på at det var lønn-
somt med folk som kunne
jobben. Jeg var med som
handlanger og vi kunne løse
finne løsninger etter hvert.
Høsten 2006 kunne dyra flytte inn.
Prislappen ble omtrent på kostnadso-
verslag, men i tillegg kom bygging av
veg, tilførsel av vann og strøm. Det var
også behov for større plass rundt byg-
get enn det som var beregnet i kost-
nadsoverslaget. Egeninnsats har jeg
ikke turt å regne på.

Fjøset har for det aller meste fungert
som forventet, og dyra trives. Når det
gjelder gjødselgropa blir det for mye
regnvann i denne i nedbørsperioder.
Fôring , strøing og skraping av møkk
foregår fra traktoren. Men ikke glem at
rundballekutter må være med når en
kalkulerer investeringer, samt at en
traktor bindes opp til denne.

FERDIG FJØS
En praktikers erfaringer
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FESTIVAL DE L`ELEVAGE  regnes av
mange som den beste av alle de større
og mindre årlige arrangementer i for-
bindelse med Limousinrasen i
Frankrike. Festivalen avholdes hvert år
i Brive la Gaillard. Spesielt de årene der
landsutstillingen som legges til et nytt
sted hvert år avholdes utenfor limousi-
nens kjerneområde velger mange å

heller legge turen til Brive og Festival
de l`elevage.
Ved siden av den klassiske utstillingen
med alle dens kategorier er festivalen
som navnet antyder et pulserende
møtested for limousinavlere. I første
rekke franske , men også mange utlen-
dinger. Diskusjonen går om forvent-
ninger til nye okser og erfaringer med

gamle. Avlsretninger , trender , tips og
rykter om dyr og blodslinjer , forespør-
sel om embryoskylling , kjøp og salg , -
fellesnevneren er Limousin.
Festival de l`elevage er også et arran-
gement for hester og en del andre
husdyr og kjæledyr samt tradisjon og
folklore. Og sist men ikke minst pre-
sentasjon og mangfoldet av den regi-

Festivalen    for avlerne

- 13 år gamle Julienne RRE  fra besetningen til Delage  har sett og vunnet det meste. Premiert ble hun også denne gangen. Hun er
for øvrig mor til Octobre MN som Norsk Limousin tidligere har importert semin av.

Dyrene vaskes før utstilling. Ungokser klar til bedømming.
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onale maten og drikken. Så typisk
fransk. Her er mangfoldet av mat og
drikke arena for glede , nytelse og sosi-
alt samvær.  I sannhet et fristed fra
reviret til det norske mattilsynet , bak-
teriefobien og den tiltakende norske
matangsten.
I år fikk arrangementet et ekstra trykk i
forbindelse med at KBS-GENETIC

hadde lagt sitt årlige Prestige Sale (liv-
dyrauksjon) til festivalen. Avlere fra
blant annet Spania ,Italia , Nederland,
Tyskland, Russland og Storbritannia
møtte opp for å handle. Danske
Christian Erik Bøge som er godt kjent i
det norske limousinmiljøet kjøpte den
10 mnd gamle kvigen Bouboule etter
Ultime for 7000 Euro. Topprisen ble

klubbet med 46000 Euro for den fire år
gamle oksen Urbino B etter Pompier
og er født i besetningen til Domaine
des Forges.

Red.

Festivalen    for avlerne

-  Kviga Agnes fra Champeval-besetningen tar seg en velfortjent hvil etter å ha blitt trippeldekorert. Beste kvige , best på muskel
og utstillingens beste hunndyr.

Finpussen Gammelkara følger med



12

Testnr Navn Født Etternavn Fornavn Far stamboknr Far navn Morfar stamboknr Morfar navn

30482 Av Værne Kloster 1/2/07 Jensen Lars Sundt NOR80223 Pax NOR81088 Qvidja Etage

30483 Charmeur av Eide 1/9/07 Tilrem Ola-Jørn NOR80223 Pax NOR52668 Ronaldo av Gaustad

30484 Cæsar av Steinvik 1/11/07 Steinvik Gustav NOR72032 Star NOR51068 Napoleon ET av Steinvik

30485 Conjack av Dehli 1/16/07 Bjugstad Helge NOR72028 Palace NOR9232 Pan av Gamkinn

30486 Chief av Dehli 1/17/07 Bjugstad Helge NOR72028 Palace NOR9232 Pan av Gamkinn

30487 Charlie av Nørstegård 1/17/07 Nørstegård Håvard NOR72022 Valter av Schjøll NOR51854 Olav ET Engelbrektson

30488 Colin av Schjøll 1/20/07 Schjøll Carl Richard NOR72003 Malibu NOR80148 Moero-MN

30489 Conrad av Nyland 1/24/07 Nybø Johannes NOR53111 Sober av Fredly NOR104

30490 Charmant av Dovre 1/25/07 Wigenstad Simen NOR9232 Pan av Gamkinn NOR72004 Liberal-MN

30492 Carlos av Steinvik 2/12/07 Steinvik Gustav NOR72030 Nimbus-MN NOR51854 Olav ET Engelbrektson

30493 Cæsar av Henda 3/4/07 Henden Lars NOR9232 Pan av Gamkinn NOR72004 Liberal-MN

30494 Carius av Dovre 3/17/07 Wigenstad Simen NOR72030 Nimbus-MN NOR80105 Flint

30495 Chardas av Dovre 3/31/07 Wigenstad Simen NOR72023 Veidemann av Rendum NOR80106 Jacadit

30497 Cornelius av Rendum 4/3/07 Holan Johan NOR54456 Unikummen av Rendum ET NOR9238 Regan av Greni

30498 Carl av Rendum 4/7/07 Holan Johan NOR54457 Unikum av Rendum ET NOR72003 Malibu

30499 Cherry av Gautestad 4/5/07 Velten Elisabeth og Steinar NOR72023 Veidemann av Rendum NOR50713 Hambe

Limousin uttatt til testing 
på Staur for testeomgangen 2007-2008



Klasse E+ oppnådde en 9 ½ måne-
ders kalv fra Kolbjørn Kittelsrud, Gran
på Hadeland, for en nylig slaktet Kalv
Unik.  Snaue 300 kroner manglet på
at han oppnådde å få kr. 17.000 i slak-
teoppgjør til sammen fra Fatland og
LUN. Trekket i omsetningsavgift gjor-
de at han misset 17.000-tallet. Det
nøyaktige tallet er: Kr. 16.786,60.

I siste nr av LimousinInfo sto det en
artikkel om Kolbjørn på Kittelsrud
Gård: Fra melk til kjøtt. Der ga han
uttrykk for at han var godt fornøyd
med et slakteoppgjør på kr. 63,93/kg.
Nå har godeste Kolbjørn satt ny pers:
kr. 66,96/kg.
- Jeg fikk råd fra LUN-fadder Anders
Myhre Velo om å inseminere med sed
fra Okapi på to førstegangsmødre.
Begge kalvene fra disse kuene ble
slaktet nå første august. Den ene opp-
nådde E+ og den andre E-, opplyser
en ikke så lite fornøyd Kittelsrud.

Kolbjørn startet med første limousin-
dyrene i 2000, og har i år levert flere

slaktedyr gjennom LUN/Fatland. Med
de nye kvalitetstilleggene fra Fatland
og LUN-tilleggene, blir det gode opp-
gjør for Kalv Unik som Kolbjørn har
spesialisert seg på. 

Fordelene ved å satse på Kalv Unik er
åpenbare: Kort omløpstid i fjøset, kor-
tere tid på kapitalbindingen, reduser-
te fôringskostnader og mulighet for å
ha plass til flere mordyr med de øko-
nomiske fordelene det innebærer.

Gener for slakteproduksjon
Oksen Okapi som Kittelsrud benyttet
sed fra, er godt egnet til slaktepro-
duksjon. Avkommene blir ”kompakte”
med god kjøttfylde i både på bog og
rygg i tillegg til lår. Beinbygningen er
fin og kjøttet er lyst. Sed fra Okapi er å
anbefale brukt på kviger i og med at
kalvene er relativt små ved fødsel.
Så dermed blir det en utfordring til
Avlsutvalget i Norsk Limousin om å
skaffe avlsmateriale som passer for de
LUN-medlemmene som ønsker å spe-
sialisere seg på slakteproduksjon.

Tallenes tale:
Ung Okse Kalv Unik
Alder: 9 ½ mnd
Slaktevekt: 251,7 kg
Avregnigspris E+: 42,31/kg
Bonus storfe: 2,65/kg 
Premium Pluss: 5,00/kg
Lett lasting: 0,25/kg
Distriktstilskudd: 4,05/kg
- Omsetingsavgift: 1,30/kg
LUN-tillegg: 14,00/kg
Sum oppgjør: 66.96/kg

JanO
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Slakteoppgjør på ca kr.17.000
for én Kalv Unik på vel 9 måneder

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

Kittelsrud
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Prognosene for 2008 er klare. De viser at den norske pro-
duksjonen av storfekjøtt skal øke med 0,7 % neste år. Årsa-
ken til dette er at en forventer en økning i gjennomsnitts-
vekt for okser på 2,5 kg til  299 kg Dette kompenserer for
nedganggangen i antall slaktede dyr. Salget utvikler seg
meget bra for tiden og det er forventet at dette vil fortsette
inn i neste år. I prognosene for 2008 forutsetter en økning i
salget på 2% slik at det totale engrossalget vil komme opp i
98 200 tonn, Med en MUL import på 4000 tonn og en WTO
kvote på 1 084 tonn betyr det at en forventer en underdek-
ning på 8 100 tonn neste år. 

Nortura er opptatt av å legge forholdene til rette for en
fremtidsrettet økning i norsk storfekjøttproduksjon. I det
ligger det en større fokus på markedssignaler og en kost-
nadseffektiv produksjon med vekt på bondens økonomi.
Dette var bakgrunnen for endringene i våre leveringsbe-
tingelser fra 2. juli. Da innførte vi Gilde Ekstra med et tillegg
på kr 1,50 pr kg, og økte tillegget for Norsk Kjøttfe med kr
1,50. Men konkurransen om tilførslene er stor. Vi forbedret
derfor våre levringsbetingelser ytterliggere fra 28. august
ved at avtaletillegget økte med kr 0,75. I tillegg innførte vi
klassetillegg på kr 1,50 pr kg for R klassene og kr 3,50 for
klase U- og bedre. Med disse endringene viser Nortura at
de mener alvor med sin strategi om å være best på pris!

Norsk Kjøttfe - pristillegg på mellom kr 10,00 og kr
15,00 pr kg!
Noturas varestrøm Norsk Kjøttfe har hatt en meget positiv
utvikling siden den ble etablert i 2004. Det slaktes nå opp
mot 110 slakt pr uke. Hittil i år har vi en økning i salget på
mellom 15 og 20 %. I perioder om høsten er det flere som
ønsker å levere enn det markedet klarer å ta unna mens det
er motsatt i 1 halvår.  Vi har derfor laget en prisløype for
Norsk Kjøttfe som forsterker økonomien i å levere Norsk
Kjøttfe i denne perioden.  Det er også verdt å merke seg at
vektgrense for Norsk Kjøttfe er økt til 400 kg!

Med en leveranse på 8 slakt til Nortura i 1. halvår vil et slakt
med klasse U til Norsk Kjøttfe oppnå et tillegg på kr 12,30
pr kg!

Pr. kilo                          
Norsk Kjøttfe 2,50                             
Klassetillegg i U og E-klassene 3,50                               
Pristillegg Norsk Kjøttfe 3,50                                 
Innmeldingstillegg Norsk Kjøttfe 2,25                                 
Puljetillegg  8 dyr                                                                    0,55
Sum                                                                                            12,30

I tillegg kommer evt etterbetling som i 2006 utgjorde kr
0,85 pr kg. Vi gjør også oppmerksom på at vi i Norsk Kjøttfe
gir tillegg for kategoriene kvige, ung ku, kastrat og ung
okse som tilfredsstiller kravene til vekt, klasse og fett. Bare
medlemmer i Nortura med et  godkjent driftopplegg kan
levere til Norsk Kjøttfe.

Norsk Kjøttfe er den største varestrømmen for spesialisert
storfekjøtt i det norske markedet. Vi er på plass i kjøledis-
kene i utvalgte butikker i hele landet. Gjennom Norturas
satsning på norsk storfekjøtt skapes en betydelig merverdi
for Norturas ammekuprodusenter. 

Asgeir Svendsen
Kristian Heggelund

Team Storfe Nortura

Nortura  – den viktigste aktøren
for bedret lønnsomhet til norske
storfekjøttprodusenter
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Ola M Fiske i Surnadal har drevet med
å ha dyra på utmarksbeite de siste 10
åra med god erfaring , beitene har blitt
utvida ettersom buskapen har blitt
utvida .
Han har i dag to beiter på hver sin side

i dalen .Det ene ligger i Vindøldalen
som er i utkanten av Trollheimen , det
andre ligger i lia ovafor der gården lig-
ger .
Beitet i Vindøldalen er på 500 mål , der
går rundt 25 dyr og i det andre beitet

som er på 1200 mål,  går det 75 dyr
totalt.
De blir sluppet i utmarka ca 1 juli og
går der til rundt 20 sept med litt til-
legssforing  bare  de siste par  ukene.
Erfaringene er gode , faktisk går det
bedre og bedre om det er beitene
som blir bedre er vanskelig å si  ,men
tydelig er det jo å se at  dyrene trives
godt .
Saltsteine og gjerdematriell blir kjørt
ut om vinteren med snøscooter , slik
blir det enkelt å lage gjerde samt
legge ut saltstein om sommeren .
Ola vil og nevne de gode tillskudds-
ordningene som gjelder for dyr som er
på utmarksbeite.
Han sier dessuten at hadde han ikke
hatt mulighet til utmarksbeite kunne
han ikke hatt så mange ammekuer .
På gården drives det også med melke-
produksjon, kvoten er på rundt 160
tonn så denne karen har nok å henge
fingrene i.  Heldigvis har han god hjelp
av kone og to dyktige gutter, så her er
hele familien med på drifta.

Lars Henden

Limousin:

God kulturlandskaps-pleier
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Han er i fjøset sier tre ung-
jenter fra hesteryggen da vi
ankommer garden til Leiv
Kvavik ,Lyngdal i Vest-
Agder. Og vi finner han i
annen etasje med panora-
mautsikt over løsdriftsbe-
setningen sin som teller
mellom 50 – 60 melkekyr.

Driftsbygningen er ny og ble tatt i
bruk i april 2006. Egeninnsatsen var
stor og det var mye jobbing med byg-
geprosessen. Jeg brukte lang tid på
planlegging og fjøstegningene før jeg

til slutt endte opp med denne løsning-
en som jeg er fornød med sier Leiv
som sammen med samboer og en
sønn på 16 som er flink å hjelpe til ,
driver garden.
Kvoten  er på ca. 400000 liter , med
planer om utvidelse med nye 80000
liter. Det er full fremforing av alt
avkom. Kalveoppdrettet forgår i nyfjø-
set mens fremforing av slaktedyr og
ammekyrne er i den gamle driftsbyg-
ningen. Garden disponerer 400 da inn-
mark. Graset eksaktkuttes og legges i
nybygd plansilo.
Mine erfaring er at kyrnes foropptak er
30% større med totrinnshøstet silo
sammenlignet med rundball. Jeg forer
vanligvis med silo året rundt og mer-
ker umiddelbart  fall i avdrått og pro-

tein hvis jeg går over til rundball fast-
slår Leiv. Silomassen blir tatt ut med
frontlesser , plassert på et rivebord
som forsyner en skinnegående for-
vogn  som automatisk tildeler foret 6-7
ganger i døgnet.
Kyrne går på såkalt styrt kutrafikk via
melkeroboten. Driftsbygningen er
automatisert, rasjonell og effektiv sam-
tidig som dyrene er meget rolig og
fjøsmiljøet er stabilt døgnet rundt.
Etter hvert er bruksdyrkryssing blitt et
tema på garden. Ca 15 av kyrne med
lavest avlsverdi for melkeproduksjon
insemineres årlig med Limousin. Vi har
nå sammen med en nabo 30-40 dyr på
en utmarksgård der det er 2500 da
med godt beite.
Det brukes norskprodusert semin,

Robotmelking    og bruksdyr-
kryssing med      Limousin

Siloriver og fôrvogn.
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Robotmelking    og bruksdyr-
kryssing med      Limousin

men nå i vår var dunken til den loka-
le inseminøren fri  for limousin så jeg
måtte ta til takke med en annen rase.
( et spontanutbrudd av mishagsyt-
ringer fra tre ortodokse limousinfolk
på besøk fylte fjøsrommet)
Mine erfaringer med limousin er
meget positive , ja såpass positive at
jeg på sikt har planer om en renraset
besetning på 25-30 mordyr i tillegg
til melkeproduksjon. Kjenner dere
noen som har en 4-5 kviger til salgs
avslutter Leiv mens han trekker sin
nyervervede limousincaps ned i pan-
nen.

Red.

Leiv Kvavik på kontrollrommet.

Leiv foran 
driftsbygningen.
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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

LIMOUSINOKSE  
TIL SALGS
Testoksen  Tellus av Velo 
( T-tall 100) er en embryookse
etter franske foreldre.
Seminoksen Ulysse som er far
er kvalifisert for både kjøtt , 
avl og maternale egenskaper.
Tellus er fem år gammel og har
godt gemytt. Han er far til 
ca. 60 kalver som er født i vår
besetning. Han har fungert 
godt, gitt lette kalvinger og livs-
kraftige kalver. Genstatus Full
French.
Kontakt: Anders Myhre Velo ,
Jevnaker  tlf. 61315621
mob.99723240
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PLACIDE ( f.Ideal MN – mf.Glaieul)
er fransk og sønn av Ideal MN.
Avkommene gir tidlig slaktemod-
ning og er i likhet med Rockstar
spesielt godt egnet til produksjon
av Kalv-Unik med sin lyse kjøttfar-
ge. Fødselsindeksen er på 111 og
meget sterke 132 på samlet avven-
ningsindeks. Avkommene til
Placide har god tilvekst , men  vil få
en voksen skjelettramme som er
under middel for rasen. Placide er
ubeslektet i forhold til tidligere
franske seminimporter. ( Bør ikke
brukes på avkom etter den tyske
kollet oksen Ido). Genstatus F.

FRANSKE INDEKSER
NAVN FØDSEL  TILVEKST MUSKEL SKJELETT SAMLET AVVENNINGSINDEKS 

ROCKSTAR 100 99 130 84 119
PLACIDE 111 108 129 87 132
TRIOMPHANT  MN 99 118 113 100 120
SIMON MN 114 104 107 116 118 

Ny seminimport
Norsk Limousin vil for seminsesongen 2007 – 2008 importere semin etter fire
ulike okser fra Frankrike. Det er importert 100 doser for hver. 
Her gjelder først til mølla prinsippet , og semin kan bestilles på tlf. 62574815.

ROCKSTAR (f.L79 – mf.Bilto)er en
fransk okse som produserer avkom
som vil få tidlig slaktemodning.
Avkommene får fin beinbygning ,
meget god rygg og lys kjøttfarge.
Rockstar er meget godt egnet til
produksjon av Kalv-Unik.
Voksenstørrelse på avkom etter
Rockstar vil normalt bli mindre enn
gjennomsnittet for rasen.
Fødselsindeks er på snittet for rasen
mens muskelindeksen er på hele
130. Dette er ny genetikk som er
ubeslektet med tidligere importer.
Genstatus F.
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FRANSKE INDEKSER
NAVN FØDSEL  TILVEKST MUSKEL SKJELETT SAMLET AVVENNINGSINDEKS 

ROCKSTAR 100 99 130 84 119
PLACIDE 111 108 129 87 132
TRIOMPHANT  MN 99 118 113 100 120
SIMON MN 114 104 107 116 118 

TRIOMPHANT MN (f.Romario
–mf.Gigolo) er en fransk lovende
gardsavprøvet okse , men som enda
har begrenset antall avkom og der-
med også begrenset sikkerhet bak
indekstallene. Det ser ut som at han
gir god tilvekst og godt med muskel.
Fødsel og ramme ligger på
gjennomsnitt. Han har gode bein,
meget god rygg, brystbredde og
bakpart. Døtrene er kjøttfulle og har
gode kryss. Sønnene beskrives som
kjøttfulle og rasetypiske.
Faren til Triomphant er Romario som
har jevnt sterke indekser på melk
(113) , tilvekst (118) , muskel (115) og
samlet indeks for morsegenskaper
på 135.
Triomphant er ubeslektet med tidli-
gere seminimporter. Genstatus F.

SIMON MN (f.Pablo – mf. Geant MN)
er en fransk okse med jevnt gode
indekser for de fleste egenskaper.
Han er lettkalver og kan brukes på
kviger. Avkommene vil utvokst få en
kroppsramme som ligger godt over
gjennomsnittet for rasen.
Morphologisk sett har Simon meget
gode bein, god rygg og bakpart ,
men får trekk for manglende dybde i
forparten.
Morfar til Simon MN er Geant som
det tidligere er importert semin
etter. Genstatus F.
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Limousin i
tykt og tynt

Det er klart at når en blader seg
igjennom regningsbunken fra
postkassen og kommer over et
slikt slakteoppgjør så gjør det
noe med humøret. Når man
leverer en okse med slaktvekt
på 473 kg og får slakteklassen
E+  og at fettklassen fremdeles
er 1+ da får man en følelse av å
lykkes med det man holder på
med. Produsenten som har
sendt oss denne avregningen
startet sitt ammekuhold med
kryssinger av britisk rase. Det er
ikke rart at han i dag er en av
våre ivrigste raseentusiaster.

Red.
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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


