
 

 

 

  

 

 

Auksjonskatalog 
Auksjon av Charolais, Aberdeen Angus, 

Hereford og Highland Cattle 

 
Fredag 8. September 2017, kl 13.00 

Plass: Ridebanen, område D 

Auksjonarius: Håkon Marius Kvæken  



  
 

 

Auksjonssalær 
Alle priser er ekskl. MVA. I tillegg til kjøpesummen legges et auksjonssalær til TYR på 
7 %. Dette skal dekke uttransport og andre omkostninger ved auksjon på Dyrsku’n.  
 
Betaling 
Tyr sender ut faktura uken etter auksjon.  
Alle må oppgi produsentnummer i kjøpekontrakten. 
 
Transport 
De fleste kviger blir transportert til ny eier i løpet av fredag ettermiddag. Hvis 
transportbilene ikke får med seg alle, vil noen bli stående igjen på dyrskunplassen 
over helgen og vil bli kjørt til ny eier om mandagen. TYR steller med de kvigene som 
må stå igjen. Transportkostnadene dekkes av auksjonssalær. 
Egentransport skjer på eget ansvar. 
 
Ansvar 
Selgere har ansvar for dyret frem til det går på bilen som skal transportere dyret til ny 
eier. Ny eier overtar ansvar når dyret står på bilen.  
 
Helse 
Alle dyr som deltar på auksjon på Dyrsku’n er kontrollert av veterinær og har 
helseattest.  
 
Diverse informasjon 
Kvigene har nummer i stigende rekkefølge, inndelt i raser. To av auksjonskvigene er 
med på utstillingen og har katalognummeret for utstillingen i parentes. De er òg 
merket med nummeret i bingen slik at dere kan se hvem som skal selges før auksjon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Nummer 1 

Rase:        Charolais 

Ørenummer/navn: 07130193/1604 Lill av Dillerud 

Født:   09/01/16 

Forventet kalving: 04/02/18 

Bedekt med: 70169 VB IGLOO 

Stamboknummer: 49769 

Hornstatus Kollet 

Nåværende eier/oppdretter:  Knut Otto Espeseth 

Minstepris: 32 000,- 

 

  

 

Beskrivelse: 

Kvige med lav fødselsvekt og god egen tilvekst. Har meget høy både 200-dagers vekt 

og årsvekt. Både far og morfar er svenske lettkalverokser med brukbare 

moregenskaper. Bedekt med lettkalveren VB IGLOO. I tillegg til inseminering har 

kviga gått sammen men 70164 Komatsu av Lenna fra 20/05/17 – 01/08/17. 

Kommentarer: 

 

 

 

 



  
 

Nummer 2 

Rase:        Charolais 

Ørenummer/navn: 07130192/1626 Luchia av Dillerud 

Født:   13/03/16 

Forventet kalving: 01/02/18 

Bedekt med: 70169 VB IGLOO 

Stamboknummer: 49749 

Hornstatus Kollet 

Nåværende eier/oppdretter:  Knut Otto Espeseth 

Minstepris: 32 000,- 

 

Beskrivelse: 

Mor er etter svensk seminokse Rasmus P. Kviga har blodlinjer som er meget gode for 

tilvekst og slaktegenskaper på begge sider. VB IGLOO er Sveriges beste lettkalver. I 

tillegg til inseminering har kviga gått sammen men 70164 Komatsu av Lenna fra 

20/05/17 – 01/08/17. 

Kommentarer: 

 

 

 

 



  
 

Nummer 3 

Rase:        Hereford 

Ørenummer/navn: 09400295/1607 Laika av Knirk 

Født:   24/02/16 

Forventet kalving: 18/12/17 

Bedekt med: 71078 JC Fast Time 1 SZ 

Stamboknummer: 100219 

Hornstatus Kollet 

Nåværende eier/oppdretter:  Knut Erik Paulsen 

Minstepris: 25 000,- 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: 

Ei kvige med god tilvekst fra avvenning til 365 dager. Har eliteoksen Benjamin av 

Skjatvet som morfar, og denne er god på produksjon. Har også gener for gode 

moregenskaper gjennom farfar Ferdinand av Deset. Inseminert med amerikanske JC 

Fast Time, som er en førsteprioritet for inntak av oksekalver til Staur. 

Kommentarer: 

 

 

 

 



  
 

Nummer 4 

Rase:        Hereford 

Ørenummer/navn: 09400295/1610 Lotta av Knirk 

Født:   13/04/16 

Forventet kalving: 01/02/18 

Bedekt med: 61454 Kobra ET av Aaland 

Stamboknummer:  

Hornstatus Kollet 

Nåværende eier/oppdretter:  Knut Erik Paulsen 

Minstepris: 25 000,- 

 

 

Beskrivelse: 

Ei kvige med gode indekser for fødsel.  Har en farfar som er god på moregenskaper 

og en morfar som er meget god på tilvekst og slakt. Bedekt med en embryookse med 

canadiske linjer. Faren til oksen er velkjente Square Tortuga. 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 
 



  
 

Nummer 5 (Katalognummer 19) 

Rase:        Aberdeen Angus 

Ørenummer/navn: 04260631/1606 Lind av Holen 

Født:   05/02/16 

Forventet kalving: 14/02/18 

Bedekt med: 61878 Kong Providence av Fjøsbakken 

Stamboknummer: 100194 

Hornstatus Kollet 

Nåværende eier/oppdretter:  Jørn-Terje Dragly 

Minstepris: 25 000,- 

 

 

Beskrivelse: 

Ei drektig kvige med ei god avlsverdirekke. Far er sønn av den norske eliteoksen First 

Boyd av Lie, som er meget god på produksjonsegenskaper og er av de oksene som er 

testa på Staur, med størst grovfôropptak. Bedekt med en testokse kjøpt på Staur-

auksjon med lite slektskap i Norge. 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 



  
 

Nummer 6 (Katalognummer 20) 

Rase:        Aberdeen Angus 

Ørenummer/navn: 04260631/1620 Litago av Holen 

Født:   22/02/16 

Forventet kalving: 14/02/18 

Bedekt med: 61878 Kong Providence av Fjøsbakken 

Stamboknummer: 100798 

Hornstatus Kollet 

Nåværende eier/oppdretter:  Jørn-Terje Dragly 

Minstepris: 25 000,- 

 

 

 

Beskrivelse: 

Ei drektig kvige med en meget høy totalindeks på hele 118. Har som sin far og farfar 

meget gode indekser for produksjon. Morfar er den røde angusoksen Horgen Bill. 

Bedekt med en testokse kjøpt på Staur-auksjon med lite slektskap i Norge. 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 



  
 

Det er ønske om at alle 4 Highland Cattle-dyr skal stå igjen til søndag for å være 

med på temmekurs og bli leietamme. 

Nummer 7 

Rase:        Highland Cattle 

Ørenummer/navn: 06220120/0045 Lykke Lita 

Født:   24/02/16 

Forventet kalving:  

Bedekt med:  

Stamboknummer:  

Hornstatus Hornet 

Nåværende eier/oppdretter:  Hanne Veikåker 

Minstepris: 18 000,- 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: 

Grå skimmel. Faren har 22 avkom registrert i storfekjøttkontrollen.. Mora er født i 

2011 og har hatt to kalver. 

 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 
 



  
 

Det er ønske om at alle 4 Highland Cattle-dyr skal stå igjen til søndag for å være 

med på temmekurs og bli leietamme. 

Nummer 8 

Rase:        Highland Cattle 

Ørenummer/navn: 08341442/1634 Lurva av Haukabø 

Født:   05/05/16 

Forventet kalving:  

Bedekt med:  

Stamboknummer:  

Hornstatus Hornet 

Nåværende eier/oppdretter:  Inger Elisabeth B. Haugarne 

Minstepris: 18 000 ,- 

 

 

 

Beskrivelse: 

Far har få avkom i Storfekjøttkontrollen. Mor er født i 2012 og har fått tre kalver uten 

vansker, og har et kalvingsintervall på akkurat 12 måneder. Mor til katalognr. 9 (1636) 

er mormor til 1634. 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 
 



  
 

Det er ønske om at alle 4 Highland Cattle-dyr skal stå igjen til søndag for å være 

med på temmekurs og bli leietamme. 

Nummer 9 

Rase:        Highland Cattle 

Ørenummer/navn: 08341442/1636 Lysa av Haukabø 

Født:   12/05/16 

Forventet kalving:  

Bedekt med:  

Stamboknummer:  

Hornstatus Hornet 

Nåværende eier/oppdretter:  Inger Elisabeth B. Haugarne 

Minstepris: 18 000,- 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: 

Far har få avkom i storfekjøttkontrollen. Mor er ei ku på 13 år som har hatt hele 10 

kalver uten vansker. Kalvingsintervallet er på 12,5 måneder. Ingen kyr blir så gamle 

uten at det er ei god ku!! 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 
 

 



  
 

KJØPSAVTALE 
 
Avtalen gjelder kviga:   Katalognummer:   
 
Kjøper navn:………………………………………..     Tlf: …………………….. 
Produsentnummer: ………………………………………….... 

 
1.    All omsetning av livdyr innebærer risiko for at en fører inn smittestoffer i 

mottakerbesetningen. Dyr som omsettes kan dessuten ha blitt smittet av nye 
sykdommer i perioden like før auksjon, uten at det er registrert 
sykdomssymptomer (selv om dyret er undersøkt av veterinær). Selger kan 
ikke garantere at slik smitte ikke forekommer. Dette er kjøpers risiko. 
Smittefaren kan reduseres av kjøper ved å ta forholdsregler ved introduksjon 
av nye dyr i egen besetning, blant annet å holde dyret isolert i 14 dager før 
dyret tas inn i besetningen. 

 
2.   Kjøper overtar ansvaret for dyret fra det øyeblikket det står på bilen som skal 

transportere det til ny eier. 
 

3.   Kviga ble solgt for kr.______________ (ekskl. mva). I tillegg kommer 7 % i 
auksjonssalær. Faktura sendes ut av TYR uken etter auksjon. 

 
4.   Utbetaling til selger finner sted når TYR har mottatt oppgjør for kviga.  

 
5.   Uoverensstemmelse mellom kjøper og selger søkes løst i minnelighet. 

Dersom en ikke oppnår enighet sendes saken til voldgift. Kostnader knyttet til 
tvistenemnda belastes partene.  

 

6.   Selgere er ansvarlig for at kjøper har fått riktig informasjon gjeldende 
avstamning og drektighet på kviga.  

 

7.  Selgere er ansvarlig for at kviga blir stambokført. 
 

 
Seljord, 08. September 2017 

                                                        
              ………………………………………                         ………………………………    

Kjøpers underskrift Signatur på vegne av selger 
 

………………………………….    

    På vegne av kjøper  

 


