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Jordbruksforhandlinger
Leder:Leder:

Etter å ha jobbet aktivt for å bedre de
økonomiske rammevilkår for den spe-
sialiserte storfekjøttproduksjonen i
flere år så ble årets jordbruksoppgjør
en stor nedtur.
Årsverksvederlaget for vår produksjon
ligger på 60 % av gjennomsnittet i
landbruket. Vi tilhører lavlønnsgruppa
innen primærproduksjonen og det har
vi fortalt tillitsvalgte innen Norges
Bondelag ved flere anledninger.
Tilbakemeldingen fra Norges
Bondelag har vært forståelse og behov
for å bedre rammevilkår for produk-
sjon, men for å få det til trenger de fris-
ke penger fra Staten.
I år kom Staten med friske penger og vi
fikk et inntektsløft rundt 30.000 kr.
Jordbruksavtalen 2007/2008 viser et
årsverksvederlag på kr. 179.000 for
referansebruk med ammeku. Lite å
sprette Champagneflasker for. Det til-
svarer 75 % av gjennomsnittet i land-
bruket som fra før av er en lavlønns-
gruppe. Staten kom med friske penger
men løftet uteble og det må Norges
Bondelag ta ansvar for.
For å dekke innlandsforbruk av storfe-
kjøtt må det til nyetableringer og utvi-
delser av eksisterende besetninger.
Produsentøkonomien er for svak til å gi
avkastning av investert kapital.
Produksjonstilskuddets profil stimuler
ikke til å ha flere enn 25 mordyr. For å
øke produksjonen må vi ha flere mor-
dyr.

Kravdokumentet til jordbruksforhand-
lingene er under utarbeidelse og er sak
på førstkommende ledersamling i

Norsk Kjøttfeavlslag. Forslaget legger
opp til et løft for produksjonsøkonomi-
en gjennom økt tilskudd og målpris.
Våre krav må ikke reduseres av fagla-
gene før forhandlingene starter slik det
ofte har skjedd tidligere.
Det må til tøffere fronting av våre krav
mot faglagene. Vi tolererer ikke flere
unnlatelsessynder eller å bli saldert
bort av våre egne.Etter forhandlingene
i mai 2008 holder det ikke å kopiere
formuleringen , ” det var dessverre det
beste vi kunne oppnå.”

Jeg tror ikke lenger på at Norges
Bondelag virkelig er redelige i sitt bud-
skap om å bedre rammevilkår for vår
produksjon.
Hvis resultatene uteblir også denne
gangen, må vi vise Norges Bondelag at
vi er sterkt misfornøyd med den job-
ben de gjør for oss som vår interesseor-
ganisasjon.
Send e-post eller brev til Norges
Bondelag om vår skuffelse i måten de
ivaretar våre rammevilkår ved forhand-
lingsbordet.
Siste konsekvens må bli å melde seg ut.

Forstår egentlig ikke hvor det butter.
Dette er jo en vinn-vinn situasjon.
Bonden trenger bedre lønn, faglagene
flere medlemmer og staten mer stor-
fekjøtt og velpleid kulturlandskap.

Ønsker Dere alle en riktig god jul og et
godt (økonomisk) nyttår.

Vennlig hilsen
Helge Bjugstad

www.kjottfe.no/limousin

2 Limousin trives ute i - 20 grader.
Fotografert i den blå timen av Lesja-bonden Håvard Nøsrstegård
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På vinnerbildet poserer Baltasar av
Heiå, fotograf er Sven Magne
Skadsem. Gratulerer!

OBS!! I 2008 blir
det enda flottere premier!
Vinneren får :3 doser av
årets import semin

Andre premien blir:
Norsk Limousin Genser

Det er mulig å sende inn bidrag til
fotokonkurransen 2008 allerede
nå, så finn frem fotoapparatet og ta
noen flotte limousin bilder. En jury
vil kåre de beste bildene og vinner-

ne blir premiert. Vi ønsker å kunne
benytte alle bidrag til å profilere
limousin, så vær klar over at inn-
sendte bilder kan benyttes i
Limousin Nytt, på web sidene, i
brosjyrer ol. Bidrag sendes til
chcj@online.no.

5 kjappe fototips:

1.) Gå så nærme motivet som
mulig.

2.) Unngå å få med din egen
skygge og andre forstyrrende
elementer i bakgrunnen av moti-
vet.

3.) Vær kreativ når du skal velge
vinkel.
4.) Gi gjerne bildet luft i den
retningen dyr/folk har blikket
vendt for å skape effekt.
5.) Ta minst 3bilder av hvert motiv,
(med digitalkamera kan man jo ta
så mange man vil) Tar man fler bil-
der er det større sjans for at et av
dem blir virkelig bra:)

LYKKE TIL!!
AV CHRISTIN JORDBRUDAL

Vinner av Norsk Limousins foto-
konkurranse 2007 er kåret!

Neste
nummer
av Limousin Nytt kommer
i mars. 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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På Averøya utafor Kristiansund bor
Konrad og Leif Helge Kongshaug
med sine familier. Leif Helge er vel
kjent for de fleste som politiker ,
men at han også er veldig interes-
sert i jordbruk og Limousin er det
ingen tvil om . Sønnen Konrad dri-
ver ved siden av gårdsdrifta med
anleggsarbeid , gravemaskiner ,
borerigg og annet anleggsutstyr
og om sommeren er det rundballe-
pressing det går ut på , så her er det
flere bein å stå på ..
Kjøttfe har det vært på gården i
flere år. Som så mange andre startet
også de opp med Hereford først,
men ble ikke fornøyde med slakte-
resultatene de oppnådde . I nabola-
get bor det en som heter Harald
Øverungset. Han hadde erfaring
med Limousin og mente at hos
Kongshaug hadde de og gode
muligheter for å drive med denne
rasen . Harald hadde bedre slakte-
resultater å vise til , så etter ei stund
ble to limousin kryssinger kjøpt for
å prøver rasen. Senere ble det også
kjøpt inn egen okse. I starten fikk vi
en del kalvingsproblemer som
sannsynligvis kom av at vi foret
Herefordkyrne for hardt sier
Kongshaug.
De er klar over at oksen er meget
viktig for besetningen og til nå har
tre okser blitt kjøpt inn til beset-
ningen fra testestasjonen på Staur.
Til våren er det planer om å kjøpe
inn ytterligere en , og at den vil
komme fra Staur er de meget sikre
på ..

Da naboen Harald Øverungset
dessverre måtte gi opp gårsdrifta
grunnet ødelagt rygg kjøpte de
opp hans besetning , så pr i dag har
Kongshaug 45 mordyr hvorav halv-
parten er reinrasa .
Med fire forskjellige fjøs å drive så
var valget om å bygge nytt enkelt.
Da vi var på besøk var det meste av
tomta skutt ut og gjødselkummen
var ferdig støpt. Målene til nybyg-
get er 33 meter bredt og 68 meter
langt.
75 kyr med fullt påsett skal det bli
,og de første åra er det også planer
om å kjøpe inn rundt 100 foring-
skalv i året . Med så mye dyr blir det
også stort behov for mye for. På
Averøya som så mange andre ste-
der er det mye jord til leie , så pr i
dag disponerer de 800 mål med
beite og innmark .

Storparten av slaktedyra vil bli
levert gjennom Lun, men noe vil
også gå til Nortura.
Fjøset skal være fullisolert med lig-
gebåser og gjødseltrekk. Et såpass
stort bygg vil ha ei kostnadsramme
på rundt 5,5 mil. Ved å levere kva-
litets slakt gjennom Lun regner de
med at dette skal gå bra , og ser lyst
på framtida avslutter de.
I og med at Leif Helge Kongshaug
har vært og er stortingspolitiker for
Venstre og tidligere har vært stats-
sekretær i landbruksdepartementet
under Bondevikregjeringen så er
det vel betimelig å avkreve han
noen tanker om landbrukspolitik-
ken. Likeså om Limousin Unik der
han har vært delaktig i forbindelse
med etableringen i Midt-Norge.

AV LARS HENDEN

Limousinøker inordvest

Atlanterhavsveien på tur til Averøya i Møre og Romsdal.

Konrad (tv) og Leif Helge Kongshaug. Tomta til nyfjøset hos Kongshaug.
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Midt-Norge er et av landets aller
beste områder for matproduksjon
og har dyktige bønder.Best resultat
oppnår en ved å utvikle sterke pro-
duksjonsmiljøer. Lønnsom produk-
sjon av limousinkjøtt vil stille krav til
effektivitet, kvalitet og profesjona-
litet i alle ledd. Kjøtt fra limousin vil
bli etterspurt i økende grad. Dette
både ut fra den generelle under-
dekningen av kjøtt både nasjonalt
og internasjonalt, og ut fra den

høye og spesielle kvaliteten limou-
sinkjøtt har.

Derfor er det svært inspirerende og
givende å kunne delta i styrings-
gruppen for prosjektet «Limousin-
Unik Midt-Norge». Prosjektet er
kreativt og nyskapende og kan gi
svært spennende resultater for
aktørene. Målet er å dekke kun-
denes behov for kjøtt med spesielle
kvaliteter, øke inntektene til storfe-

kjøttprodusentene i Midt-Norge og
samtidig stimulere til god miljø-og
landskapsforvaltning.

Det vil bli for omfattende å gå i nær-
mere detaljer om prosjektet, men
dette er helt i tråd med den tenk-
ningen som Lars Sponheim og jeg
stod for da vi styrte Landbruks-og
Matdepartementet.

«Limousin-Unik Midt-Norge»

Spennende,nyskapende og framtidsrettet

Norsk landbruk står overfor nye
utfordringer. Det er avgjørende at
Norges viktigste næring har ram-
mebetingelser og vilkår som gjør at
at den framstår som attraktiv og
spennende. I en tid med stadig stør-
re kamp om arbeidskraften, må
landbruksnæringen i likhet med
andre næringer moderniseres og
tilpasses den nye tiden. Bare på den
måten vil den nødvendige rekrutte-
ringen finne sted. Bare på den
måten vil stoltheten bre seg blant
yrkesutøverne som produsenter av
et produkt som hver og en av oss er
forbrukere av hver dag, nemlig
trygg og god mat.

De virkelig store utfordringene for
norsk landbruk er knyttet til den
utviklingen vi nå ser både nasjonalt
og internasjonalt. Dette gjelder i
forhold til WTO-forhandlingene,
men ikke minst det forhold at vi står
overfor en mulig global matkrise
med underskudd på mat og bety-
delige økte priser på verdensmar-
kedet. OECD anslår i en rapport at
verdens matvarepriser kommer til å
stige mellom 20 og 50 prosent det
kommende tiåret og at raskt sti-
gende priser på basisvarer som
korn, kjøtt og melk kan føre til sosi-
al uro og politiske problemer.
Eksemplene er mange.
Hveteprisene på verdensmarkedet

har steget med 50%. Melkeprisene i
Europa har steget med 86% i år. Vi
har eksempler på land der kjøttpri-
sen og eggprisene har steget med
50%-60%. I tillegg kommer den
kraftige økningen i etterspørsel
etter kjøtt i Kina og India. Disse lan-
dene utgjør 40% av verdens befolk-
ning, og det sier seg selv at konse-
kvensene kan bli dramatiske. Det er
en utvikling som vil få betydelige
konsekvenser også for norsk land-
bruk.

Derfor mener jeg at landbruksmi-
nisteren snarest må legge fram en
sak for Stortinget knyttet til konse-
kvensene for norsk landbrukspoli-
tikk i lys av disse utfordringene.

Stortinget må drøfte hvordan land-
bruket også i framtiden skal ha en
viktig plass i høykostnadslandet
Norge. Det må ut fra den nye situa-
sjonen drøftes hvordan vi kan styr-
ke det desentraliserte landbruket
og opprettholde en variert bruks-
struktur. Dette både ut fra bered-
skapshensyn og for å sikre trygg
mat av god kvalitet.

Skal dette lykkes, krever det at
moderniseringen av det norske
landbruket fortsetter. Bonden er en
selvstendig næringsdrivende med
et spesielt forvalteransvar. Derfor er

det viktig at grundermentaliteten
får en viktig plass innenfor landbru-
ket.Det må bli mer mangfold.
Lokale myndigheter må vise enga-
sjement og få større anledning til å
legge til rette ut fra lokale forhold.

Landbruket må få mindre øremer-
king, færre skjemaer og færre og
enklere retningslinjer. Bonden må
få armslag. Da vil kreativiteten få
utløp, bygdene blomstre, og stolt-
heten og optimismen prege lan-
dets viktigste yrkesutøvere, mat-
produsentene.

Den som produserer mat og lager
sin egen arbeidsplass skal vises tillit
og ære, ikke overdynges med øre-
merking og skjemaer.

AV LEIF HELGE KONGSHAUG

En moderne og offensiv landbrukspolitikk
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Nå er vel de fleste dyra satt inn for
vinteren og det er tid for vinterfôr-
planlegging. Forhåpentligvis er
dyra i normalt godt hold ved inn-
sett. Dette holdet skal vi beholde
utover vinteren og mot ny kalvings-
sesong.

Kvigeoppdrett:
Kviger av tung rase krever jamn og
god tilvekst gjennom hele året for å
utvikle seg godt og bli holdbare og
gode produksjonsdyr. Det vil med
andre ord si at dersom kviga skal
kalve ved 24 måneders alder, så bør
de settes inn i god tid før beite for-
ringes på høsten. Alternativet er å
tileggsfôre med annet grovfôr
utover høsten når beitegraset faller
i kvalitet. Ved paring /inseminering
14 – 15 måneders alder bør kviga
ha en levendevekt på 60 % av vok-
senvekta. Levendevekt mindre enn
60% av voksenvekt forskyves
paring inseminering- Det tilsvarer
ca 430 kg for de tunge rasene.Dette
som igjen krever en tilvekst på ca
800 gram per dag. Om kviga har

behov for kraftfôr gjennom opp-
drettet er selvsagt helt avhengig av
grovfôrkvaliteten og tilgangen til
grovfôret.Dersom du har grovfôr av
god kvalitet kan det være nok med
å gi vitamin og mineral tilskudd i til-
legg til rikelig med grovfôr. Mange
praktiserer å gi kviga 1 kg per dag
med kraftfôr gjennom vinteren,
dette for å sikre god tilvekst, venne
dyra til kraftfôr og ikke minst få god
positiv kontakt med dyra. Sjekk til-
veksten gjennom oppdrettet ved
hjelp av veiing/ brystmål slik at du
evt. kan justere fôringa. Jo jevnere
tilvekstkurve, jo bedre utvikles dyra
og jo mer holdbare produksjonsdyr
vil du få! Dersom du har svært godt
grovfôr kan det være aktuelt å
begrense tilgangen slik at dyra ikke
vokser for raskt og blir feite.Dersom
en begrenser grovfôrtilgangen, må
ALLE dyra kunne spise på en gang,
ellers vil de sterkeste spise opp
mesteparten og bli feite mens de
lågest rangerte får for lite fôr og
utvikler seg for sakte. Skal du få ei
holdbar kvige som kalver inn ved to

års alder uten kalvingsvansker, må
en unngå både at dyra blir for feite
og for tynne gjennom oppdrettet.

Ammekua:
Riktig fôring er en av de viktigste
forutsetningene for å få et optimalt
resultat i ammekuproduksjonen. I
vinterhalvåret har ei ammeku et
forholdsvis lavt fôrbehov og setter
ikke strenge krav til fôrkvaliteten,
da dyra kun har ett vedlikeholdsbe-
hov. Følg med på holdet slik at dyra
holder ett godt og jevnt hold fram
mot kalving. Det er svært viktig at
tilførselen av vitaminer og mine-
raler er god i disse periodene med
mye grovfôr og lite kraftfôr. Gir du
mindre enn 3 kilo kraftfôr per dag
så bør du gi vitamin og mineral til-
skudd daglig.

Fôring rundt kalving:
I tida før og etter kalving øker fôr-
behovet vesentlig, og vi bør i denne
perioden bruke det beste grovfôret
som er tilgjengelig. Det er med
andre ord svært sentralt med en

GODVINTERFÔRING AV KVIGER OG KYR:

En viktig innsatsfaktor for å
oppnå gode produksjonsresultater
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Nytt fra LUNNytt fra LUN
god oversikt over hvilke grovfôr-
kvaliteter som er tilgjengelig på
gården.Tilvenn dyra de fôrslag som
skal brukes etter kalving den siste
måneden før kalving. Dette sikrer
at vommikrobene er godt forbredt
og kan bryte ned formidlene op-
timalt i den perioden da kua skal
produsere nok mjølk av ypperste
kvalitet.Tilveksten på kalven de før-
ste ukene har ikke bare betydning
for tilveksten der og da, men også
for tilveksten senere i oppdrettet.
God tilvekst i kalveperioden er
også positivt i forhold til den gene-
relle helsetilstanden. God fôring
etter kalving er også svært sentralt
i forhold til at kua raskt skal komme
i brunst og bli drektig slik at kal-
vingsintervallet blir ca 12 måneder.
Det vil med andre ord si at fôring
og stell rundt kalving er helt grunn-
leggende for å lykkes i amme-
kuproduksjonen. Viktigheten av
godt stell og optimal fôring i tida
etter kalving forsterkes ytterligere
dersom kua går med flere
ammende kalver. I slike situasjoner
må det fokusere ekstra på fôrtil-
gang og kvalitet, både når det
gjelder grovfôr og kraftfôr.
For at kalven skal utvikle drøv-
tyggerfunksjonen i en tidlig fase, er
det viktig at kalven har tilgang til et
kalvegjømme. Her skal det være til-
gang på ferskt kraftfôr, grovfôr og
vann av god kvalitet. I tillegg til at
fôrmidlene som blir brukt i for-
bindelse med kalving skal være av
gårdens beste kvalitet, er det også
viktig at det fokuseres på god
hygiene rundt fôrbrett og ikke
minst vannkvaliteten. Vi vet at god
vanntilgang er ekstra viktig for
diende dyr. Det er derfor en selv-
følgelighet at dyra til enhver tid har
god tilgang til friskt og reint vann.
Er dette på plass i tillegg til et godt
husdyrmiljø med tørr og trekkfri
liggeplass, vil kalvene få en god
start på livet som sikrer at de er
godt utviklet innen de skal ut på et
frodig beite sammen med amme-
kua.
Lykke til med vinterfôringa!

AV KJETIL LIEN FAGSJEF DRØV,
STRAND BRÆNDERI NORGESFÔR

Vel et titalls limousin-interesserte
produsenter satte hverandre i
stevne når Limousin Unik og
Fatland inviterte til ”Kaffe med
limousin attåt”. Stedet var gården
til Merete og Jan-Erik Moastuen
på Dovre hvor de frammøtte fikk
tatt nærmere i øyesyn de fire
oksene som sønnen Tore skulle
levere til slakt en kort tid etterpå.

Deretter bød Merete og Jan-Erik
på kaffe og velsmakende kaker på
turiststedet Budsjord. Der orien-
terte daglig leder i LUN om sam-
arbeidet mellom Fatland og LUN,
og hvilke slakteoppgjør som
kunne påregnes ved slakting av
limousin. Deretter ble det åpnet
for spørsmål og svar hvor LUNs
styreleder Håvard Nørstegård
sammen med andre durkdrevne
limousin-avlere i Dovre traktene
bidro.Temaene for denne bolken

dreide seg stort sett om fôring og
stell av limousin.
De frammøtte besto av fra er-
farne limousin-avlere til ”de som
tenker på å starte”, slik at det ble
en innholdsrik fagprat over kaffe-
koppen. Tre av de frammøtte
meldte seg inn i LUN, og meldte
inn dyr til slakting i kort tid etter
møtet.

Lun skal sammen med Fatland
arrangere et tilsvarende kaffetreff
i Ølen den 5. desember. Det
samme opplegget er på trappene
i Oppdal og Tynset. Om det blir
før eller etter jul, er ikke tatt stil-
ling til. I uke 46 ble det avviklet
fagdag på Halsa sammen med
Slakthuset og Felleskjøpet med
blant annet fjøsbesøk hos styre-
medlem og fadder i LUN, Lars
Henden.

AV JAN O.

Kaffe med limousin attåt

Styreleder Håvard Nørstegård noterer navn på nye interessenter til Norsk
Limousin.
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Limousinnytt er på besøk
på garden til Hårek på
Tjøtta, 1000 år etter at
vikingrabulisten hadde sitt
virke på Tjøtta i Alstahaug
kommune på Helgelands-
kysten.

Bondehæren som nedkjempet og
drepte Olav den Hellige på
Stiklestad , 29 juli i 1030 var ledet av
vikinghøvdingen Hårek på Tjøtta ,
Kalv Arnesson og Tore Hund fra
Bjarkøy. Hårek selv møtte sin skjeb-
ne bare seks år etter Stikle-

stadslaget under et besøk hos sønn
til Hellige Olav, Kong Magnus
Olavson 1. Han ble øksehogd til
døde av kongens assistent Åsmund
Grankjellson. Åsmund kom fra
Dønnes godset på Dønna , ei øy like
nord for Tjøtta og kjente Hårek fra
før.Hårek og hans menn svei av gar-
den og drepte Åsmunds far
Grankjell i 1028 i et klammeri om
fjær og dunsanking på øyene uten-
for Dønna.
Tjøttagarden kom i 1350 under
erkebiskopen i Nidaros og etter
reformasjonen i 1536 ble garden
gjort til krongods og har videre en
mangslungen og spennende histo-
rie inntil den ble kjøpt av staten og
gjort til statlig sauavlsgard i 1930. I
1948 fikk statens sauavlsgard på
Tjøtta status som forskingsgard og
har vært det siden.

Rigel og krigskirkegard
Den kanskje mest grusomme hen-
delsen i Norge under andre ver-
denskrig fant sted i skipsleia som

går like vest for garden. Den 27.
november i 1944 ble det tyske
fangetransportskipet Rigel angre-
pet og senket av allierte luftstyrker.
Overlevende kunne fortelle hvor-
dan de engelske flyene skjøt i filler
livbåtene med overlevende etter
bombingen. Rigel ble av kapteinen
kjørt opp i fjæresteinene på Rosøya
like utenfor Tjøttagarden. Om bord
var polakker, serbere , tyskere ,nord-
menn , men de aller flest var russis-
ke krigsfanger. Over 2500 av de
2838 om bord omkom. Det er tusen
flere omkommende enn verdens
mest omtalte skipsforlis Titanic og
rangerer som verdens tredje verste
skipsforlis regnet i antall omkom-
mende , for å sette hendelsen i per-
spektiv.
I 1953 ble det på statsgarden på
Tjøtta vigslet en krigskirkegard for
russiske krigsfanger som døde i
Norge under andre verdenskrig.
Etter mye hemmelighold er det i
ettertid kommet frem at norske
myndigheter allerede i 1948 planla

Limousinpåvikinggrunn

Kontorbygningen på Tjøtta.

Olav den Hellige faller på Stiklestad
, malt av Peter Nicolai Arbo.

Riegel senkes. Riegel
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”Operasjon Asfalt”. Den gikk i kort-
het ut på at de 13000 russiske krigs-
fangene som omkom i Norge under
andre verdenskrig skulle graves
opp fra sine opprinnelige graver og
fraktes til tre felles graver i
Nordland, Troms og Finnmark.
Dette ble gjennomført på tross av
protester fra Sovjetunionen som
ble orientert i 1951. Det er senere
fremkommet kritikk om uverdig
behandling av de døde som mistet
sin identitet og ble fraktet til sitt
nye gravsted i asfaltsekker. Det ble
fra norske myndigheter gitt ulike
mer eller mindre troverdige og
rasjonelle forklaringer på nødven-
digheten av å gjennomføre denne
flyttingen. Uoffisielt er det blitt hev-
det at flyttingen var et resultat av
den kalde krigens frykt for spiona-
sje fra Sovet under påskudd av hed-
ring av gravsteder som lå spredt
rundt om i landet.
Senere, i 1970 ble det også vigslet
en internasjonal krigskirkegård på
Tjøtta og reist en korsformet min-
nestein for de omkomne fra Rigel.

Forsking og gardsdrift
Sauavlsgarden på Tjøtta utvidet
etter hvert drifta til også å omfatte
ammekyr. På midten av -90 tallet
ble det gjort omfattende nybygg
og ombygninger på statsgarden.
Den eldre driftsbygningen ble gjort
om til en formidabel bygning for
kontorer, møtelokaler og konferan-
serom. Planteforsk/ Bioforsk,
Fylkesveterinær, Tine, og bygde-
utviklingsselskap er bare noen av
de som har og har hatt tilhold her.
Den nye driftsbygningen for både
sau og ammeku ble utformet som
et ringtun for å symbolisere tilhø-

righeten til gardens viking-
historie. Tidligere land-
bruksminister Gunnild
Øyangen krediteres mye av
æren for denne utbygning-
en da hun kvitterte med
nødvendig ”goodwill” på
atskillige millioner etter et
besøk der hun ble gjort
kjent med byggeplanene.
Tidene endrer seg og ikke
lenge etter ombyggingen
så kom kravet om lønn-
somhet og inntjening til
statsgardene. Driftsdelen
ble skilt fra forsking og
kontordelen.
I 1990 kom Tom Hjellestad
fra Fana utenfor Bergen til
Tjøtta og fikk jobben som
fjøsmester på statsgarden.
Elleve år senere i 2001 for-
paktet han driftsdelen av
garden,og driver den frem-
deles. 800 dekar innmark
og 1000 dekar godt beite
gjør garden til en av Nord-
Norges største. Innmarks-
arealene nyttes til vanlig
eng og en del raigras til
slått og beite. Garden har
også fin fjellbeite for sau i
Visten. Hit må sauene frak-
tes med båt. Besetningen består av
400 vinterfora sau og 60 ammekyr.
Kyrne er i hovedsak etterkommere
fra Hereford besetningen som var
på bruket da Tom overtok.
Forskjellen er at de nå bedekkes
med Limousin. Å krysse Hereford
med limousin gir bedre tilvekst,
mindre fett og bedre klassifisering.
Det er i hovedsak bruksdyrkryssing
, men det hender jeg avler videre på
kryssingsdyr som utmerker seg

med rolig gemytt og som er natur-
lig kollet sier Tom. Han har ved to
anledninger kjøpt limousinokser
som har vært testet på Staur. Nylig
kjøpte han en ungokse etter
Obiwan fra besetningen til Kristin
og Gustav Steinvik på Skatval.
Tom og kona Toril har tre barn . De
driver garden med to halvstillinger
innleid. Da vi var på besøk var det
tid for kåring av værlam.

RED.

Innsiden av ringtunet.Tom Hjellestad sammen
med lam som skal kåres. Lamaen brukes til å
holde vekk rev etter lamming.

Å krysse Herefordmed limousin gir bedre tilvekst,
mindre fett og bedre klassifisering.

Litt av kulturlandskapet på Tjøtta.

Deler av besetningen. I bakgrunnen sydgående
Hurtigrute i sundet der Riegel ble bombet.
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Garden Breimo ligger ved foten av
en av norskekystens mest kjente
seilingsmerker og turistattrak-
sjoner, fjellkjeden De Syv Søstere.
Nærmere lokalisert er garden rett
nedenfor ”søster” nummer to nord-
fra som heter Grytfoten.
I 1952 ble garden kjøpt av Ola
Aasen som kom flyttende hit fra
Time på Jæren. I dag er det hans
sønn Svein Aasen som driver gar-
den sammen med kona Anne-Kari.
Svein tok over garden så tidlig som
1983 , men forpaktet den bort en
periode mens han virket som jord-
skiftedommer. Etter å ha sluttet i
jordskifteverket fortsatte Svein drif-
ta med melk fra 1992 og frem til
2006 da kvoten ble solgt.
Garden har et totalareal på 1300da
hvorav 300 er innmark og 350 da
produktiv skog. Det er i tillegg inn-
leid 50 da innmark og 300 da beite.
Noe av arealene har et tynt lag av

myr på toppen av fast morene-
grunn og Svein har hatt gode resul-
tater med såkalt omgraving.
Da melkeproduksjonen ble avviklet
var allerede planene om ammeku
godt i gang. NRF ble krysset med
Hereford og en del kryssingskviger
av ulike raser ble innkjøpt. Men det
var først etter et besøk i en limous-
inbesetning at avlsretning og rase-
tilhørighet kom inn i faste rammer.
Driftsopplegget går ut på kalvopp-
drett for salg til fast avtaker. Både
okse og kvigekalver selges ved
beitesesongens slutt. Noen få kvi-
ger blir holdt av til nødvendig
rekruttering.
Beitene deles inn i ulike skift og kvi-
gene går for seg selv med egen
okse som for tiden heter Maestro
og er en sønn av Malibu.Oksen som
går sammen med kyrne heter
Gonzo og har aner fra Flint og
Dauphin.

Det er bedekket 51 hunndyr som
skal kalve til våren. For tiden arbei-
der Svein på spreng for å få ferdig
isolert nybygg i tilknytning til eldre
driftsbygning. Til sammen vil det
romme 62 liggebåser med hydrau-
lisk gjødselskraper og separat gjød-
selkum.

RED.

Dikterpresten Petter Dass som blant annet er kjent for dikterverket «Nordlands Trompet» og
samlen «Herre Gud ditt dyre navn og ære» får ha oss tilgitt overskriften som er noe fritt tolket i
forhold til hans berømte original. Det passet liksom så godt når vi var på gardsbesøk i
nabolaget til Petter Dass-kirken, der han virket som sogneprest, i Alstahaug på Helgleand, fra
1689 til sin død i 1707.

Maestro som er sønn av Malibu er popu-
lær hos kvigene.

««VVæærr  hhiillsseett    
i Limousinens byggende mænd»

Når nybygget er ferdig vil det
bli liggebåser til 62 kyr.
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Oksesamarbeid
Både av praktiske og økonomiske
grunner valgte Elisabeth og Tor
Gaarder, og Ingeborg og Thorstein
Hensrud i 2001 å kjøpe avlsokse
sammen. Siden den gang har de
kjøpt 6 okser sammen. Forskjellig
kalvingstidspunkt og Gaarders
ønske om å være kvitt oksen uten-
om bedekkingsperioden tilsa også
at det kunne være fint med et sam-
arbeid.
Hos Hensrud går oksen med vårkal-
verne fra beiteslipp ca 20. mai og ut
hele beiteperioden,før den bedek-
ker ei gruppe høstkalvere fra 1.
januar til ca 15. februar. Da reiser
oksen til Gaarder for å bedekke de
dyra som ikke har tatt seg med
semin.
Etter hvert har vi sett behovet for å
ha to okser. Noen ganger har vi
opplevd at oksen har fått for kort
tid med høst- og vinterkalverne,og
at ikke alle er blitt drektige. Med en
ekstra okse er dette ikke noe pro-
blem. Med to okser hos Hensrud

om sommeren kan flokken deles i
to grupper. Det passer bedre med
tanke på beitearealene.
Vi tenker oss å kjøpe en ny okse
hvert år, gjerne en ungokse / semi-
nokse fra Staur.
Da har vi hele tida gammeloksen
som vi kan stole på i forhold til
bedekking, samtidig som nyoksen
kan få prøve seg på passe mange
dyr.
Når man er to, og kan bruke oksene
store deler av året, kan vi forsvare å
kjøpe de beste oksene.
På årsbasis har vi til sammen ca 85
bedekkinger/insemineringer.

Gaarders bakgrunn for 
valg av kalvingstidspunkt:
På vinteren har vi bedre tid til opp-
følging.
Kalvene får en fin alder i forhold til
livdyrsalg både når det gjelder
okser og kviger.
Inseminering fra primo desember
til begynnelsen av februar, deretter
avlsokse fram  til beiteslipp.

Ved beiteslipp deles flokken i to. En
mødreflokk med kvigekalver og en
med oksekalver.

Hensruds bakgrunn 
for valg av kalvingstidspunkt
Hovedårsaken til at vi har valgt å
dele kalvingene i vår og høst er at
kvigene får en fin innkalvingsalder,
ca 2,5 år gamle. Av erfaring synes vi
at 2 års innkalvingsalder er for tid-
lig. Vi mener at 2,5 års alder gir stør-
re og mer utviklede kviger. Dette gir
mindre kalvingsproblemer og kvi-
gene tar seg lettere med kalv nr. 2.
Fra 1. januar og fram til 1. mai, som
er ønsket tidspunkt for å slippe
oksen med vårkalverne, har vi
muligheten til å prøve oss på inse-
minering av kviger.

I forhold til LUN og Norsk kjøttfe, er
det viktig å kunne tilby slakt hele
året, noe som vårt felles opplegg
imøtekommer.

AV TOR GAARDER OG 
THORSTEIN HENSRUD

God okseutnyttelse 
gir bedre økonomi

Valter av Schøll jobber i besetningene til både Gaarder og Hensrud.
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Rapport 
fra Seljord
Norsk Limousin var også i år repre-
sentert på dyrskuen i Seljord, men
dessverre uten dyr. Det var noen
uklarheter om kring Salmonella -
smitte på stallen på Seljord som
førte til at limousin valgte å ikke
 stille med dyr.
Til tross for at limousin ikke  stilte
var det flere andre raser som vakte
interesse. Etter min mening ble
Charolais repre sentert med noen
flotte dyr, resten av rasene var mer
på det jevne.
Som alltid var sædtappingen av
NRF okser av stor interesse for de
besøkende.
Tipping av vekten på ku, kalv og
okse ble også meget godt mottatt
av publikum, sikkert flere tusen
svarslipper med de mest originale
vekter ble tatt imot, alt fra vekten av
en litt stor katt til en liten hval.
Ellers så kan vi jo håpe at en del
Gilde  ansatte blir sett med  grønne   -
jakker med gul  limou sin logo.
Det var ikke det helt store   trykket

på noen av raselagenes
stand, men vi hadde
likevel noen interessan-
te diskusjoner om de
forskjellige rasenes for-
trinn. Under tegnede
kon kluderte med at
limousin var best på
samtlige punkter.

AV ANDERS MYHRE VELO
FOTO: CHRISTOPHER  LANGE
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Limousin-show på Meny Lietorvet

Ekteparet Merete og Erling Vik bød på smaksprøver på en treret-
ters middag da de holdt demo på Lietorvet i Skien.

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

Det ble en herlig blanding mellom
sceneshow og gourmetmåltid da
kokkeparet Erling og Trine Vik
gjennomførte en demo på limou-
sinkjøtt på Meny Lietorvet i Skien i
begynnelsen av oktober. Det ble
rigget til en scene med all tenkelig
steke – og kokemuligheter.
Omkranset av plakater, rollups og
oppskrifter fra både Skjeggerød
og Limousin Unik, snakket Erling
varmt om limousin, kjøttet og til-
beredning. Showet ble vist på tv-
skjermer på flere punkter i butik-
ken.

Erling Vik er utdannet kokk, og
arbeider nå som selger i Skjeggerød, mens
Trine jobber i ferskvareavdelingen på Meny
Myren i Skien. Hun var blant finalistene under
NM i Ålesund i høst på tema fisk. Paret bød de
besøkende på en treretters meny: Forrett, to
hovedretter og dessert. To retter av limousin
utgjorde ”hovedretten”: stekt culotte og kal-
vefrikasse av bogstek. Og salget gikk unna;
butikken måtte etterfylle de bugnende
limousin-diskene.

JAN. O.

Daglig leder i Limousin Unik omkranset av radarparet Merete og Erling Vik.
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Det er alltid litt 
vemodig å ”dytte” 
livdyra ut døra, se 
bakparten på fire fine
kviger på vei ut. Men
tanken på at de skal ut
til nye limousinavlere,
gjør det  spennende!

Da jeg selv startet med limousin,
fikk jeg velge livdyr på øverste hylle
hos Tor Kristoffersen i Sandefjord,
det var bare slik det skulle være. Når
etterspørselen etter livdyr er stor, er
det like viktig å sortere fra de som
ikke tilfredsstiller krav til limousin-
preg og lynne!

Så en søndag i oktober tok jeg
med Hilde og reiste over fjorden til
nord-fylket for å besøke to av mine
livdyrkjøpere. Det er jo alltid spen-
nende å se dyra igjen i nye omgi-
velser. Været var ikke på vår side, så
det var vanskelig å få gode bilder.
Første stopp var hos Torleif Susort i
Tysværvåg. Her kom vi til en gård
med stor bygningsmasse og et
driftsapparat som var i full drift
etter overgang fra melk til ammeku.
Kvoten ble solgt ved nyttår etter en
familierådslaging der ingen av de
fem sønnene ønsket å drive videre
med melkeproduksjon. 

Gardsdrifta disponerer ca 230
dekar dyrka mark til fòrproduksjon
og ca 350 dekar kulturbeite der kvi-
gene bruker ca 80-90 av disse.
Torleif har full jobb som prosjektle-
der i oljeindustrien, mens den dag-
lige driften blir ivaretatt av en polsk
avløser som jobber 8 mnd i året her
på gården. I tillegg stiller guttene

og hans kone Siv
opp når det
trengs.  I dag
består drifta av
150 – 200 storfe
(150 vinterstid).

Den første limousinstuten har
vært her nå i 2 år, mens stut nr 2 ble
kjøpt på Randaberg nå i vår for å ta
seg av kvigene på sommerbeite.
Alle kyrne ble inseminert med
limousin i fjor, så alle årets kalver er
50% limousin. For å få litt fortgang i
overgangen til limousin ble det
kjøpt inn drektige kviger i vår., usett
fra en stor limousin oppdretter.
Dette ble en stor skuffelse, kvigene
var små, 2 av 3 hadde svært lite
limousinpreg på bakparten og de
var veldig sky. Selv nå etter flere
mnd er det helst farlig å gå inn i
båsen til disse. I tillegg kalvet de
mye senere en antatt av selger, pri-
sen var også helt i  øverste sjikt for
drektige kviger. Det ble også kjøpt 2
kviger fra en annen oppdretter

samtidig, som var slik limousinkvi-
ger skal være, og med et godt
lynne. Men det er bare å kjøre på, sa
Torleif og nå i høst kjøpte han 4 kvi-
ger fra Randaberg med antatt kal-
ving mars-april. Det var i hvert fall
moro å se at de hadde funnet seg til
rette i sine nye omgivelser.
Nytt oksefjøs ble bygget i 2004 med
liggebåser til 8o okser. Dette byg-
get fylles opp med innkjøpte okse-
kalver i tillegg til de som blir født på
gården. Den største utfordringen
framover blir å tilpasse båsfjøset
med fødebinger og plass til kyrne
med kalv fram til beiteslepp. Torleif
satser på ca 40 kalvinger i året, med
gradvis utskiftning av kyrne etter
hvert som nye limousinkrysninger
kalver.  Som et lite innspill i skryteal-

Hvor ble det av livdyra våre?

Torleif Susort
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bumet når det gjelder slakteopp-
gjør: Den første limousinoksen fra
Jarle Ring ble slaktet nå i høst:
584kg (1000kg levende vekt), klasse
E, fett 2-, slakteoppgjør på 31.400,-
+ LUN tillegg + mva!
Torleif er ellers en allsidig herre-
mann, hver høst er han sjåfør og
reiseleder for avgangsklassen i
bygda når de reiser på sin ukes tur
til Polen. Dette er en fin avkopling
fra fast jobb og gardsdrift.

Så satte vi oss i bilen og dro videre,
litt nord og litt øst og neste stopp
var på Imsland i Vikedal, hos Leif
Bjarne Olsen. Gården ble kjøpt på
det frie markedet i 1991 og er på
17-1800 dekar, mye skog og
utmark. Men ca 100 dekar er inn-
marksbeite og 110 dekar er dyrka til
fòrproduksjon.

Melkekvota ble solgt for 2 år
siden, driftsbygningen var gammel
og etter hvert uegnet for melkepro-
duksjon. Det er støpt ny utvendig
gjødselkum med opplegg for spal-
teplank, slik at en ved videre utbyg-
ging kan få greie spaltebinger til
ungdyr og okser. Nytt bygg til kyr
og kviger er på gang nå;  5 x 24m
med ca 40 plasser på forbrettet,
samt mulighet for å skille fra enkelt-
dyr eller grupper ved kalving. Leif

Bjarne sat-
ser på et
bygg med
tre vegger
og åpent
mot forbrett
hvor fòret
kan kjøres
på med traktor. Håper å få til grei
drift med ca 30 – 40 kalvinger etter
hvert som bygninger og driftsappa-
rat kommer på plass.

Etter å ha diskutert videre drifts-
opplegg med Fatland i Ølen er han
imponert over den start hjelpen
han har fått der. 
Dyra er mest krysningsdyr mellom
forskjellige raser, men det ble i vår
kjøpt limousin stut fra Øyvind
Refsnes på Nærbø og 3 drektige
limousin kviger fra Randaberg.
Kalvingen ble en nedtur, 2 av kvi-
gene kalvet greit, men den ene kal-
ven ble ligget i hjel i etterkant. Den
tredje kalven lå feil og døde under
kalvingen, så det ble med en stut
kalv  - men den er til gjengjeld fin!
Men som Leif Bjarne sier; noen
gode slakte oppgjør tilsier videre
satsing.

I tillegg til ammeku satses det stort
på ved produksjon. I fjor sto et stort

hus klart for lagring og tørking av
ved, noe som det er mye tilgjenge-
lig av på den store eiendommen.
Juletre er det også en del av, plantet
gjennom mange år. Mange er klare
for høsting og nå før jul klargjøres
en del for direkte salg i Haugesund.
Jakt er den store hobbyen, trofèer
av flotte hjorter henger på veggene
og vitner om stor aktivitet i jaktse-
songen. Det ble nesten så kona
lengta litt hjem til skogene på øst-
landet.

Under kaffedrøsen ble mange
ideer og planer diskutert – og det
hadde vært veldig kjekt å komme
tilbake og se når byggingen er fer-
dig.

Vi reiste tilbake over fjorden med
overbevisning om at ”våre” dyr
hadde det godt.

AV JOHANNES NYBØ

Hvor ble det av livdyra våre?

Leif Bjarne Olsen
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I teststasjonen ved Mjøsas
bredd går det når seksten
staute Limousinokser i lag
med sekstitre okser av
andre raser. Testen på Staur
er godt i gang for mange av
oksene, mens andre så vidt
har begynt. Hvem vet,
 kanskje står vi med en ny
super okse til våren?

Fjorårets testomgang ga oss tre nye
seminokser hvor alle var fra Toten,
med 72045 Balthazar av Ring som
den klare eneren. Nå er stasjonen
fylt opp av nye håpefulle okser som
skal vise hva de er gode for. Det er
en gruppe okser med interessant
og spennende avstamning. Fem av
oksene har norsk seminokse til far
(hvorav to er sønner etter elite -
okse), seks oksekalver har okse
importert i raselagsregi til far og to
er sønner etter privatimporterte
fedre. De tre resterende er sønner
etter norske gardsokser. Det er også
gledelig å se at fire oppdrettere
debuterer med okse på test.

Prestere under like forhold

Hensikten med en fenotypetest er å
sette oksene under helt like forhold
og behandle de likt slik at gruppen
av dyr kan rangeres for hvor gode
de er genetisk sett. Det er jo som
kjent genene som bringes videre til
neste generasjon. En fenotypetest
er et avlstiltak. Avl innebærer at de
beste brukes videre for å få avls-
framgang mens de dårligste ikke
blir satt i videre avl. Disse slaktes. 

Viktige fôrregistreringer

Teststasjonen for kjøttfe i Norge er
ganske unik i verdenssammen-
heng. Vi registrerer hvor mye grov-
fôr og kraftfôr hver enkelt okse spi-
ser hver eneste dag. For silo gjøres

dette ved at det er vekter i bunnen
av alle grovfôrstasjoner. I kraftfôrau-
tomaten ligger det ei vektplate som
gjør at oksens vekt blir registrert
hver gang han besøker kraftfôrau-
tomaten. Vi kan ut fra dette bereg-
ne daglig grovfôropptak og kraft-
fôropptak, men vi er også i stand til
å beregne fôrforbruk per kilo til-
vekst. Okser som trenger lite fôr for
å vokse, er lønnsomme dyr.

Oksene

De tre eldste oksene har per 15.
november stått over halve testen
sin, mens de yngste skal begynne i

test om en uke. For de eldste
oksene begynner tallene å stabili-
sere seg, men det er viktig å bemer-
ke at mye kan skje ennå. Tilveksten
til de fleste oksene er omtrent der vi
ønsker at nivået til Limousin skal
være (med noen unntak). Dyrenes
tall for fôrutnytting og grovfôropp-
tak er noe svakere enn i fjor. Dette
skyldes at energiinnholdet i grovfô-
ret i år er dårligere enn i fjor. Det var
mye gras i år, men på grunn av lite
sol er nok næringsinnholdet i gra-
set noe dårligere enn ønsket. Dette
fører til at de må spise mer gras for
å få i seg like mange fôrenheter
som i fjor. Varierende grovfôrkva-

Nye toppokser    på Staur?

Testokse nr. 30487 Charlie av Nørstegård
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Nye toppokser    på Staur?

litet fra år til år gjør at testresulta-
tene ikke er sammenlignbare
mellom årganger. På grunn av grov-
fôrkvaliteten, har vi justert opp
kraftfôrnivået noe i forhold til i fjor.

Hvem blir toppokser?

Torsdag 10. april 2008 skjer det
endelige uttaket etter denne test-
omgangen. Da blir det avgjort hvil-
ke okser som er så gode at de blir
satt i semintjeneste og hvilke som
ikke egner seg for å spre sine gener
videre. Lørdag 19. april blir den årli-

ge auksjonen av avlsokser holdt på
Staur. Da har du mulighet til å kjøpe
deg en godt dokumentert avlsokse
og som har passert flere vurdering-
er før de blir ansett for å få komme
dit de har kommet. Følg med på vår
hjemmeside www.kjottfe.no for
oppdatert informasjon om oksene
på Staur.

AV  HÅVARD NØSTEGÅRD

Testokse nr.30488 Colin av Schøll.(stående)

Gjennom-
føring 
av testen
Oksene kom til stasjonen ved et
halvt års alder. Oksene blir kjørt
inn i tre puljer med fire ukers
mellomrom. Dette er et syk-
domsforebyggende tiltak der en
pulje blir ferdigvaksinert og
immune mot enkelte smitt-
somme sjukdommer før neste
pulje kommer inn med eventu-
ell ny smitte. Okser som har
begynt i test skal dermed ikke
bli sjuke av disse sjukdommene.
Dette gir økt sikkerhet på testre-
sultatene. Etter en tilvenningstid
på stasjonen (normalt minst fire
uker) for å venne seg til miljøet,
fôret og dyrene på stasjonen,
begynner oksene i test ved 230
dagers alder og står i test i 147
dager.

Fem egenskaper ligger til grunn
for utvelgelsen etter endt test
(vektlegging i parentes):
• Daglig tilvekst (15 %)
• Daglig grovfôropptak (25 %)
• Fôrforbruk per kilo 

tilvekst (35 %)
• Eksteriør, i form av lineær 

kåring (15 %)
• Kjøttmål, i form av 

arealmål av ryggmuskel 
målt ved ultralyd (10 %)

I tillegg kan okser med negativt
avvikende lynne, eksteriør, sæd-
kvalitet eller ridelyst bli tatt
vekk. 

Vektleggingen av de ulike egen-
skapene varierer fra rase til rase
ut fra avlsmålene til den enkelte
rase. Rasene står i tillegg på ulik
kraftfôrtildeling. Resultatene er
derfor ikke sammenlignbare
mellom raser. Resultatene er
 heller ikke sammenlignbare
mellom år da grovfôrkvaliteten
kan variere mye fra år til år.
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Nåløyer som skal passeres
Her får du en kort oversikt over veien en okse må
gå for å ende opp som eliteokse.

Inn til Staur
Okser som skal inn til Staur må være av interes-
sant avstamning. Far bør helst være en norsk eller
utenlandsk eliteokse, men også andre toppokser
kan være interessante. For å bli tatt ut til Staur ser
man på følgende egenskaper:
• Kalven og moras eksteriør
• Kalven og moras lynne
• Kalven og foreldrenes avlsverdier
• Slektskap med andre norske seminokser
• Kalvens fødselsforløp og fødselsvekt
• Moras helse og fruktbarhet
De 16 beste blir tatt ut til testen.

Etter endt test på Staur
Tre okser blir tatt ut til semin av de 16 i test. Her
ser man på følgende egenskaper hos dyret;
• Eksteriør
• Fôrforbruk per kilo tilvekst

• Grovfôropptak
• Tilvekst
• Kjøttfylde (arealmål av ryggmuskel)
• Ridelyst og sædkvalitet
• Lynne

Etter avkomsgransking
Resultater fra bruksdyrkrysning med NRF danner
utgangspunket for avkomsgranskingen. En stor
del av kjøttfesæden brukes i bruksdyrkrysning.
Oksene må derfor vise at de egner seg også for
dette formålet før de eventuelt blir eliteokser. Her
ser en på:
• Fødselsforløp og andel dødfødsler (minst
250 avkom)
• Slakteresultater (minst 50 sønner)
I tillegg ser en på utviklingen av oksens avlsverdi-
er i Storfekjøttkontrollen før den eventuelt anbe-
fales som eliteokse

AV VEGARD URSET,  AVLSSJEF I NORSK KJØTTFEAVLSLAG

Mellomregning  29. november



Visste du at i mer enn 40 byer i Sør-Frankrike driver
de den dag i dag med tyrefekting. I Frankrike , Spania
og Portugal blir tyrefekting ansett som en kunstart. I
andre land betraktes det som en bestialsk blodsport.
Bare i Spania ender omtrent 35 000 okser livet på are-
naen hvert år. Som dere kanskje skjønner så har jeg
vært på tur til Sør- Frankrike, til Camargue som er et
våtmarksområde som ligger mellom elvene Store -
og Lille Rhône. Disse elvene har sitt utspring i alpene
og vi er i et område som har veldig god tilgang på
vann til jordbruksformål. Noe som begynner å bli en
minimumsfaktor ellers mange steder i Sør – Europa.
Faktisk så dyrkes det ris i et brukbart omfang her.
Visste du forresten at for å produsere 1 kg ris så kre-
ves det 6000 liter vann og 600 soltimer. Jeg erfarte
også at det ikke er bare i Nord – Gudbrandsdalen det
er kompetanse på kunstig vanning. Kort tid etter at
risen var plantet så stod arealet under vann. Det var
avanserte kanalsystemer som gjorde dette mulig.
Området ligger slik til at det gjennom historien har
vært mye spansk innflytelse, noe som gjør at f.eks.
tyrefektertradisjonen holdes levende der. Faktisk fin-
nes det en tyrefekterskole like ved, i byen Arles som
pr dags dato har14 elever. Mer enn 40 byer i Sør
Frankrike driver med tyrefekting, og en av de eldste
arenaene ligger i Arles.
Når en drar på tur til Frankrike så ønsker en selvføl-

gelig å se mest mulig av ” Den Gyldne Rase.” Jeg var
jo forberedt på at dette området ikke er akkurat var
kjent for utbredelse av Limousin. Det eneste som var
å se var svarte storfe som ble kalt Camargue – fe ,
hvite hester som ble kalt Camargue – hester  og sauer
og geiter som tilhørte Camargue –rasen. Gleden var
derfor stor da vi kom til gården Mas De La Chassagne.
Der var de så økonomisk bevisste , opptatt av estetikk
og kravstore mtp kjøttkvalitet , at de hadde satset på
Limousin .
Dette var en Ferme Auberge gård som er et begrep i

Frankrike, dvs. at de tilbyr overnatting og servering .
Gården var totalt på 3000 daa og den var økologisk
drevet. Driften av gården var veldig allsidig ,  det var
bla avl på den lokale hesterasen , dyrking av ris , opp-
drett og fremforing av tyrefekterokser , turisme og
Limousin. I tillegg til brukerparet så var det fire ansat-
te for å drifte gården.
Totalt hadde de ca 500storfe og oppdrett av tyre -
fekterokser var hovedproduksjonen. Disse gikk i store

flokker og de var ikke akkurat håndtamme. Det var
heller ikke noe mål i og med at en 5-6 årsgammel, vill
og gal tyrefekterokse ble betalt med opptil 15 000
euro ved salg til Spania. Var de for rolige lå prisen på
bare 1800-2000 euro. Oksene gikk på store beiteom-
råder til de var 4 år , etter det ble de satt på intensi-
vere foring for å bygge muskler .Disse dyrene har vel-
dig sterkt flokkinstinkt og de blir desperate på egen-
hånd , noe som gjør de velegnet til tyrefekting.
Det å skulle flytte , fange inn , ta blodprøver mm av

disse dyrene var en stor utfordring. Halvville og med
horn skapt for å spidde det som kom i deres vei , så
var det ikke ufarlig for de franske cowboyene som
kalles gardians. Hester var fortsatt et nødvendig red-
skap i driften og disse hestene var godt tilpasset
kvegdrift. Et annet viktig redskap var kastrerte
Limousinokser som gikk sammen med tyrefekterok-
sene. Disse Limousinoksene var mer vant til folk , og
de fulgte etter menneskene fordi de var vant til  at
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Limousin i 
tyrefekterland

På bildet ser dere sjefen selv som brukte hest også  når han
inspiserte dyrene sine.



det betydde nytt og friskt beite . Da kom som oftest
resten av flokken også.
Det er svært viktig med gode avlsdyr for å oppnå
gode priser på disse oksene. Hvis en okse har misdan-
nede horn eller ødelagt horn eller dårlige bein , så er
de kun brukbare til slakt . Det gir lite inntekt sammen-
lignet med salg som tyrefekterokse til Spania. I fra
dette området eksporteres det hvert år ca 1100 tyre-
fekterokser.

På gården var det tyrefekterarena med tribuner og
lyskastere , men de påsto at det ikke foregikk tyre -
fekting der .Den var kun  brukt til innsamlingskve og
til å teste gemyttet til oksene.
Jeg spør bonden hvorfor han og stort sett ingen

andre har Limousin i dette området , han svarer at det
er rasens positive omdømme som er årsaken. Lette
kalvinger og kjøttkvalitet og smak er spesielt viktig for
han. Limousinene går på beite året rundt , det er ikke
noe fjøs å ta inn dyrene i .Han vil gjerne servere det
beste til sine gjester , og med Limousinkjøtt er han
garantert suksess , sier bonden. Det er veldig behage-
lig  med en rase som ordner alt selv når de har nok
mat . Det er mye takket være det sterke morsinnstink-
tet hos Limousin , mener bonden. 

Det er lett avsetning på kjøtt av Limousin pga den vel-
kjente kjøttkvaliteten. Oksene slaktes ca 13 måneder
gamle og bonden får ca 1000 euro pr okse , noe som
er høyt i forhold til andre raser. Ikke så mye som en vill
og gal tyrefekterokse , men så skal de fores 5 år lengre
før de gir penger i kassa.
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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

På bildet kan du skimte en Limousinokse som fungerer som
en ledestjerne for de andre oksene. Legg også merke til det
solide gjerdet som nok er påkrevet. Disse oksene på bildet er
plassert i mindre innhegninger og fores intensivt , de er snart
klare for arenaen.
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I midten av  oktober var det
bryllupsfest på  Skatval samfunns
hus. Frøydis Aune og Kyrre Dybvik
giftet seg. Begge er utdannet
kokker og Kyrre er medlem er  i
Trondheimskokkenes mesterlaug.
Med en solid kunnskap om mat så
er det ikke bestandig at det er så
enkelt å sette opp en menyliste.
Brudeparet ønska en meny med
lokal tilhørighet, og i grunn-
forslaget stod det medaljonger av
skatvalsku gourmepotet fra Røkke
på Skatval. Brudens far, som er fra
Skogn, sparka ideen et stykke
videre og spurte om ikke det
hadde vært en ide med
medaljonger av limousin fra Skogn,

og brudeparet tente på ideen.
Undertegnede fikk en telefon om
det var mulig å skaffe 25 kilo ytre-
file. Det var en rimelig stor ordre, ja,
og jeg måtte kontakte Jan Otto
Veiseth på Limousin  unik. Her var
svaret at det fikser vi, og dermed så
hamna limousin ytrefile-
medaljonger på den 5 retters
menylista.  

Tilbredinga gikk i gjennom en
sous-vide teknikk. Man bruner
stykkene, så blir de vakumpakket,
så steamet og hurtig nedkjølt. Da
har produktet en god holdbarhet
på kjøl i 3-4 uker. Ved servering har
man vakumposen oppi et varme-

bad på 80-90grader. Da er kjøttet
klar til servering!
Kjøttet kom fra ung okse og brude-
paret hadde følgende kommentar
om produktet:  Fin struktur på kjøt-
tet, mild og fin smak, og farge
tilnærmet lik kalv. Filean var jamne
og fine.
Limousin unik har et meget bra
produkt til en bra høg pris, men
dyrt føles det bare når  det ikke er
sammenheng mellom pris og
kvalitet. 
Gjestene var veldig godt  fornøgd
med maten og brudeparet var glad
for ideen til brudens far.

TEKST/BILDE AV PARET: JOHAN HOLAN

BBrryylllluuppssmmeennyy
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Den 18. internasjonale Limousin
kongress avholdes i Italia 20 –
28 Mai  i 2008. Det italienske
vertskapet slår på stortromma i
et ukeprogram som geografisk
starter i Roma og går via Viterbo
, Firenze og ender opp i
Piacenza i nord. 
Et spennende program som
varierer fra det vi kan kalle klas-
sisk Italia, pulserende Roma ,
kunst, kultur og kulinariske
eskapader. Hele arrangementet
er godt innpakket i italiensk stil,
eleganse og har limousinen
som rød tråd hele uken.
Inntrykkene vil bli lærerik,
mangfoldig og variert.
Limousinavlere fra hele verden
vil delta.
Og skulle du etter denne uken
fremdeles ikke være mett på
inntrykk av Italia og Limousin så

er det anledning til å delta på
såkalte ”post conference ” turer.
Her kan du velge mellom flere
ulike alternativer. Kanskje frister
Sardinia og Costa Smeraldas
vakre kyst hvor man besøker
topp renraset besetninger. Eller
en tur til Vento og denne regio-
nens dyktige avlere. Denne
turen kan gis en ekstra dimen-
sjon i og med at den avsluttes i
verdens mest romantiske by

Venezia. En tredje tur går til
Napoli, Sorrento og Amalfi.
Den fjerde til PO-slettene  som
er kjerneområdet for sluttforing
av storfe til slakt. For den som
har anledning til å dra vil turen
utvilsomt bli et minne for livet.
Ytterligere informasjon og
eventuell påmelding kan gjøres
på nettsidene: www.anacli.it 

Red.

Verdenskongress for Limousin
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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


