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Gössarp 5/5-2013
För att fortsätta på det som jag skrev om i min förra ledare om Köttskatt så var
det i veckan en forskare som fastslog att de svenska hushållen måste dra ner
på nötkötts konsumtionen för att varje hushåll och i förlängningen Sverige ska
hålla sina utsläpps mål 2030. Detta för att det är nötkött som orsakar mest
koldioxidutsläpp av alla kött typer. Transporter av grönsaker och frukt från hela
världen till Sverige orsakade inte alls så mycket koldioxidutsläpp. Det som var
glädjande att höra var att en annan forskare var övertygad om att
konsumtionen av nötkött inte kommer att minska utan möjligen att ökningen
kommer att planas ut. Vi har ju en bra bit kvar till t.ex. argentinarnas intag av
nötkött per år.
Glädjande under det gångna årets prövningsomgång var att vi fick ta ut en
semintjur i år också, Henrik av Åbrånet. Det som är ännu mer glädjande är att
vi redan i dagsläget fått klart att vi får ta ut en semintjur även efter denna
kommande prövningsomgång. Som jag skrev om lite i förra numret så ökar vi i
föreningen marknadsföringen av våra semintjurar och där vi också ber om hjälp
av er medlemmar att sprida information om dessa. Kriterierna för att vi i
framtiden ska få ta ut en semintjur är i dagsläget att det ska användas 600
ungtjurs doser per år sammanlagt i både renrasavel och till
korsningsanvändning. Detta räknas som ett genomsnitt under 3 års perioden
som föregår uttagningsåret. Detta är något som jag absolut tror är en möjlighet
för oss att nå upp till med tanke på den ökade användning av våra semintjurar
vi haft totalt sett de senaste åren.
Jag vill avsluta med att meddela att detta är den sista ledaren som jag skriver
som ordförande ett tag framöver. Jag tackar alla medlemmar för förtroendet
med att på årsmötet blivit invald i styrelsen för ytterligare 2 år. De som var
närvarande på årsmötet vet att jag dagarna innan årsmötet fått konstaterat att
jag har fått flimmer på hjärtat och tillsammans med kraftig hosta gjorde att jag
inte fysiskt kunde närvara. Hostan blev inte bättre utan gjorde till slut att jag fick
lunginflammation och vätska i ena lungsäcken. Efter 12 dagar på sjukhus
gjorde jag en prioriteringslista med vad som är viktigt för mig i min nuvarande
livssituation. Tyvärr så finns mitt arbete i limousinföreningens styrelse under
sträcket för vad som jag prioriterar för att kunna komma tillbaka till 100% igen,
så jag kommer att ta som politikerna kallar det en ”time-out”. Jag ber
valberedningen och mina kolleger i styrelsen om ursäkt för att jag satt er i
denna situation men jag kan tyvärr inte göra något annat för tillfället. Jag
kommer att fortsätta vara föreningens representant i NAB och även
kontaktperson med Viking Genetics. Jag hoppas också att inom en oviss
framtid kunna hjälpa till med punktinsatser för föreningen som vanlig medlem.
Jag tackar så mycket för förtroendet som ordförande och styrelseledamot
under alla år och jag hoppas att vi ses på sommarmötet i natursköna Blekinge!
Martin Bengtsson

ONSLUNDA LIMOUSIN

HANDJURSCHAMPION - MILA 2011
EXPLORER av Klocklunda ET
Med framgångar på Individprövningen bl.a uppfödare
av Semintjuren ABSOLUT av Onslunda T 105
Vi har fina Hon- och Handjur till salu!
Stamtjurar 2013 i Onslunda
Elit P av Sågforsen T106, Floyd av Tranåslund,
Galahad av Långalt
samt Semintjurar
Besökare är alltid välkommna!
Marie o Patrik Karlsson
Onslunda 31
273 95 Tomelilla
Tel 0417-301 50, 070-544 68 81

Årets semintjur
Henrik av Åbrånet
En lång och högrest stor tjur med god harmoni i kroppen.
Han har ett väldigt bra avelsindex på totalt +15, med raden MIX
106, PIX 116, och FIX 103.
Han har en bra Blup-rad med T-tot på 113.
Han är storlekstyp 7,5 liksom hans far Dragos av Duderö. Dragos
blev 2008/2009:års bästa prövningstjur med ett T-tal på 112.
Morfar är semintjuren Absolut av Onslunda T-tal 105, han har ett
väldigt bra FIX på 123 och en mycket bra kåring med en helhet på
86.
Denna tjur kommer att passa bra för renrasig seminering, men
framförallt till mjölkbesättningar som använder köttras-semin
Avelsrådet: Robert Lundström

ODERUP LIMOUSIN
Besättningen med de TRE enda Best in Show titlar som
vunnits av rasen i svensk utställningshistoria
87 V SIBYLLA av Oderup, MILA 2005 – BIS HONDJUR
1028 E EMMA av Oderup, MILA 2011 – BIS HONDJUR o BIS TOTAL
UNIC av Hasselbacken T111, MILA 2005–BIS HANDJUR o BIS TOTAL

CHAMPION HANDJUR – BÄST i RAS och CHAMPION HONDJUR
HANS av Oderup – H EMMA av Oderup

RESERVCHAMPION HONDJUR
H EURE av Oderup
Besökare är alltid Välkomna!
Carina o Rolf Hansson
Tel 0415-404 57
Carina 076-127 27 73, Rolf 070-574 06 66
E-post: oderup@telia.com
Hemsida: www.oderup.se

Priser och köpare Gunnarps
auktionen 2013
7115 Gösta 5 av Hjällshammar T109(semintjur2012) Pris:36000kr
Köpare:
Patrik Karlsson ,Onslunda
Kent Lundström ,Åbrånet

5316 Hagrid av Kullen T112
Köpare:
Anders Johansson ,Harlösa

Pris: 38000kr

2180 Henrik av Åbrånet T107

Pris: SEMIN

7823 Herkules av Sundhult T104
Köpare:
Kristian Petersson ,Fuld

Pris: 37000kr

1198 Heman av Sågforsen T104
Köpare:
Andreas Karlsson ,Bredaryd

Pris: 29000kr

5209 Haakon av Onslunda T103
Köpare:
Henrik Karlsson ,Norra skogaby

Pris: 43000kr

161 Hulken av Duderö T103
Köpare:
Lars Gustavsson ,Junibacken

Pris:27 000kr

Viktor Pålsson ,Avelsrådet

Inför prövningen 2013/2014
Anmälningarna av kalvar till prövningen kommer att vara i slutet av Maj.
Provtagning och veterinärbesiktning i Julimånad. Insättning på Gunnarp
blir 12-14 augusti.
Två lastbilar som utgår från Uppsala och Värmland kommer att samla
kalvar utmed vägen ner till Skåne. Detta ordnas av Köttrasprövningen.
Även i år måste vi vara extra noga med uttagningen av kalvar inför
kommande prövning. Ta gärna ut kalvar som har prövade tjurar i
härstamningen, samt att modern och mormodern har haft kalvar med
bra vikter och att kalven har säkra och bra BLUP-index.
För att ha kontroll på kalvens tillväxt innan insättning på prövningen har
vi ett krav på att kalven vägs 2 gånger och att vikterna rapporteras in till
avelsrådet.
Under transporten och installningen på Gunnarp kan kalven minska i
vikt ca 10-20 kg som man får räkna av kalvens vikt innan avresa.
För att allt ska fungera så måste vi anmäla fler kalvar, ju fler kalvar per
plats på stationen ju säkrare insättning och prövning blir det.
OBS! Vi kommer även i år att få ta ut en semin tjur då avtalet med
viking är förlängt!!


Kalvarna skall ej väga över 48kg i födelsevikt och bör ej ha
BLUP över 110 på födelse maternellt och 110 på födelse direkt.



Övriga avelsvärden bör vara positiva.



150 dagars vikten ska vara 220 kg och däröver.



Kalvarna bör minst ha en beräknad 200 dagars vikt på 300 kg.



Styrelsen i Limousinföreningen har beslutat att reservtjurarna till
individprövningen skall sättas på en numrerad reservlista.
Detta innebär att det kommer att finnas en reservlista för alla
tjurar till Gunnarp och en för den enskilda besättningen.



Innebörden av föregående punkt är att de tjurar som är uttagna
till reserver MÅSTE provtagas, ca 15 tjurar.



Är ni osäkra på vad det är för stam på era tjurkalvar så prata
med någon i avelsrådet innan ni anmäler era tjurkalvar till
prövningen.



Man ska anmäla de tjurkalvar som man själv kunde tänka sig att
använda i sin egen besättning. Det är bättre att anmäla en tjur
för mycket. Det går inte att komma efter och få med tjuren, men
det går att ta tillbaks anmälan genom att anmäla det till
avelsrådet.

Välkomna att kontakta avelsrådet med frågor ang. prövningen.

Viktor Pålsson Avelsrådet

Semintjurar endast för renrasiga - Kalvningsstatistik – Februari 2013
KALVNINGSSVÅRIGHETER
Svåra
kalvningar
Dödfödslar

Stbnr
83411
83033
83158
83871
83996

Tjc
3
3
3
3
3

Kod
7320
7316
7318
7322
7323

Namn
ABSOLUT
TELLUS
URD
DACKE
ELIT.P

Kor
100
94
99
89
110

Kvigor
93
87
93
97
108

Kor
93
99
95
84
93

Kvigor
88
95
89
92
90

P
P?
H
S
P

BLUP
Stbnr Tjc Kod Namn
83411 3 7320 ABSOLUT
83033 3 7316 TELLUS
83158 3 7318 URD
83871 3 7322 DACKE
83996 3 7323 ELIT.P

Föd
M
107
98
98
98
99

Föd
D
84
99
93
103
100

200
M
118
119
109
111
98

Kalv
D
123
107
99
94
97

Formklass
87
118
110
104
101

MIX
108
117
108
112
100

PIX
100
102
99
106
110

7320
7316
7318
7322
7323

ABSOLUT
TELLUS
URD
DACKE
ELIT.P

Kalv
M
81
97
98
102
104

AVELSINDEX
83411 3 7320
83033 3 7316
83158 3 7318
83871 3 7322
83996 3 7323

ABSOLUT
TELLUS
URD
DACKE
ELIT.P

AIX
+10
+13
+3
+6
+5

NYA BLUP
83411 3
83033 3
83158 3
83871 3
83996 3

Patrik Persson

200
D
114
92
119
104
113
Fett
124
82
119
104
106
FIX
123
107
99
94
97

365
D
107
103
107
112
116
Slakt
tillv.
115
102
103
107
113

Total
110
98
112
109
115

Rekommenderade semintjurar - Kalvningsstatistik – Februari 2013
KALVNINGSSVÅRIGHETER
Svåra kalvningar
Dödfödslar

Stbnr
81778
82421
83276
84243
BLUP

Tjc
3
3
3
3

Kod
7308
7312
7319
7324

Namn
IVRIG
NIKOLAUS
VIVALDI
GÖSTA

Stbnr Tjc Kod Namn
81778 3 7308 IVRIG
82421 3 7312 NIKOLAUS
83276 3 7319 VIVALDI
84243 3 7324 GÖSTA
NYA BLUP
81778 3 7308
82421 3 7312
83276 3 7319
84243 3 7324
AVELSINDEX
81778 3 7308
82421 3 7312
83276 3 7319
84243 3 7324

IVRIG
NIKOLAUS
VIVALDI
GÖSTA
IVRIG
NIKOLAUS
VIVALDI
GÖSTA

Kor
112
103
100

Föd M
115
103
100
98
Kalv
M
96
115
105
110
AIX
+5
+23
+1
+11

Kvigor
Kor
Kvigor
114
106
110
106
104
105
99
105
106
Ungtjur saknar statistik
Föd
D
79
97
83
103
Kalv
D
116
106
115
105
MIX
100
123
88
101

200
M
102
116
85
96
Formklass
93
120
111
112
PIX
99
114
101
111

200
D
95
97
105
112
Fett
101
93
94
96
FIX
116
106
115
105

H
H
H
H

365
D
Total
95
95
124 112
109 107
117 115
Slakt
tillv.
102
110
99
109

Patrik Persson

Information från redaktören
Lim-info nr 3 - 2013 – Manusstopp 1 Augusti
Patrik Persson
Mob. 0732-00 88 89
E-post nedanback@gmail.com

Köttrasungdom
Dags för koläger i sommar!
Fredag eftermiddag den 26/7 kl 17,30 samlas vi på Bollerups
lantbruksinstitut i Tomelilla. Vi kommer att träna på att visa upp djur och
hur man förbereder dem inför utställningar. Vi kommer som vanligt träna
bångstyriga kvigor att bli snälla och duktiga och utöver djuren kommer vi
också ha en massa andra roliga och lärorika aktiviteter.
På fredag kvällen har vi en sen ankomsttid för att vi gärna vill att ni
föräldrar ska kunna stanna kvar och grilla och få lite extra info.

Övernattning sker i skolans gymnastiksal och det du behöver ha med
dig är
 Liggunderlag/Madrass
 Sovsäck
 Namnad vattenflaska
 Rena skor med stålhätta gärna tvättade med virkon
 Rena handskar med namn på

För de föräldrar och syskon som vill vara med under helgen finns det
möjlighet att övernatta i rum till självkostnadspris (ta med sänglinne)
Obs! Begränsat antal rum. Vi ska se till att det inte blir några
missförstånd så att det finns vars en säng till alla detta året. Det finns
även möjlighet att till självkostnadspris delta vid måltider. Ni kan även ta
med husvagn, eluttag finns.
Inom skolans område råder det alkoholförbud!! Gäller alla

Vi tar tacksamt emot all hjälp och visat intresse av alla föräldrar om det
bara är så för en liten stund. Vi behöver alltid hjälp med sponsringar, så
vill du eller vet någon som vill sponsra oss med något behövligt för
lägret, kontakta då Magnus!
Vi söker föräldrar som vill hjälpa till i köket och om någon skulle vilja
anordna en ”lära känna lek” på fredags kvällen för barnen skulle vi
uppskatta det mycket.

Vi ber Er föräldrar se till att Era barn och ungdomar är försäkrade
under
vistelsen på lägret!
Samling sker på Bollerup fredagen den 26 juli kl 17,30.
Hemfärd och hämtning söndagen den 28 juli kl 14,00
För alla barn som går i skolan är lägret gratis!
Du behöver inte ha några tidigare erfarenheter av kor och dina
vänner är också välkomna att följa med.

Viktigt att ni respekterar hämtningstiden!!
Anmälan görs senast den 10 juli
Elin Hansson tel 0768155888 EJHansson@hotmail.se
Jenny Hansson tel 0762111145 EJHansson@hotmail.se

Hoppas vi ses på lägret!

KLOCKAREGÅRDENS
LIMOUSIN

Besättningen är uppbyggd på Pollade Canadensiska
embryo importer samt väldokumenterade egna embryo
Stamtjurar 2013:
5143 Explorer av Klocklunda ET
5324 Gunde av Strömvik
Vi har alltid hondjur och ungtjurar till salu!

BESÖKARE ÄR ALLTID VÄLKOMNA!

Viktor Pålsson, tel 0705-860 705
Vi finns i Löberöd/Skåne

NYTT OM LIMOUSINKÖTT
Nya kunder och butiker.
Vi har levererat till två nya kunder under våren och ska leverera till ytterligare
en ny i v.21. Därutöver så jobbar vi med ett antal till. Det är långa
uppstartssträckor för vissa att begrunda vårt koncept samt om det passar i
butiken och deras kunder och tillslut bestämma sig. För andra går det lite
fortare och ser ganska snart att Limousinkött är något för dem. Det är en rolig
process att vara med om och jobba fram ett beslut och sedan hjälpa till med
uppstaren trots att det blir många timmars arbete!

Slaktanmälan.
Det finns plats fler anmälningar till slakt i sommar och till hösten. Maj och juni
är i det närmaste fullt, om vi inte får några nya butiker på kroken vilket vi
ständigt jobbar med. Från juli och augusti är det ledigt igen att göra
anmälningar till.
Så planera redan NU för era slaktdjur, KVIGOR som inte ska vara kvar i avel
samt sommar och höstfödda tjurkalvar, så dessa inte kommer för sent till slakt
nästa vår och kolliderar med 12 månaderstjurarna som börjar komma i mars i
större omfattning

Kor
Låt kor som t.ex. har tappat sin kalv under våren gödas på ordentligt innan
slakt. Ni får fler kilo och ett högre pris för kon. Vi på Limousinkött får en
bättre spridning på tillförseln under våren och sommaren. Låt slaktkorna gå
med ut på det fina betet i maj och juni eller ha dem fortsatt på stall för att få
dem feta och runda, gärna fettklass 3 till 4 och slaktvikt över 375 kg.

Mellankalv
Om vi ska kunna sälja kalv under oktober till december måste vi ha tillgång till
kalv under våren och sommaren också! Vi måste hjälpas åt att göra samma sak
med kalvslakten som med ungnöten och det är att sprida slakten över året för
att få det ekonomiskt bästa för helheten.

Höst och vinterfödda kalvar
Det finns ett stort intresse att köpa höst och vinterfödda kalvar. Det gäller både
tjurkalvar och kvigkalvar. Så passa på att redan nu ta kontakt med oss så vi kan
förbereda köparna.

Vårfödda förmedlingskalvar
Vi har även börjat planeringen och tagit emot förfrågningar på kalvar till
hösten. Det gäller både tjur och kvigkalvar. Så hör av er i god tid och
redan nu om ni vill köpa eller sälja.

Ring eller faxa till:)
Håkan Bengtsson tel. 042 – 34 64 34, säkrast 12,30–13,30 fax 042 – 34 60 23.
Dagtid då även mobil 070 – 566 26 21, säkrast mellan 12.30 – 13.30 därefter
helst under eftermiddagar!
Peter Pettersson tel. / fax 0340 - 433 69. Mobil 070 – 52 433 69. Eller gå in på
Limousinföreningens hemsida www.limousin-se.info under Limousinkött och gör Er
anmälan där.

Inbjudan till Sommarträff i Blekinge!
Välkomna till sommarträff för Limousinföreningens medlemmar
lördagen den 29/6 till Svartnabba på ön Senoren utanför
Karlskrona.
Program:
Lördag 29/6:
10.00 Samling med kaffe och frallor.
10.30 Alt1 Djuruppfödning i allmänhet och Limousininformation i
synnerhet. Ev. gästföreläsare.
10.30 Alt2 Alternativ program för den som inte önskar lyssna på
djurprat.
13.00 Lunch i Änglamarken.
15.00 Båtresa till Kungsholms fort och guidad
visning där. Kungsholms fort
www.karlskrona.se
19.00 Middag.
Söndag 30/6: Gemensam frukost för dem som
övernattar på ön.
För dem som vill övernatta till söndagen kan vi ordna enklare boende på
ön till en lägre kostnad. Vill man övernatta på hotell finns bl a Hotell
Angöringen som ligger ca 2 mil från Senoren.
Sista anmälan: Lördagen den 15 juni
För Er som vill övernatta önskas anmälan så fort som möjligt!

Varmt välkomna!
För mer info om övernattning och anmälningar om deltagande och hör
av er till:
Marie Aneskans på tel: 0734-38 46 16, 0455-440 48
eller marie.aneskans@live.se

Varmt välkomna!
Svenska Limousinföreningen

KULLEN & GÖSSARP LIMOUSIN

Don Juan av Alslöf T-105

TVÅFALDIG RESERVCHAMPION 2011!
1162 DON JUAN av ALSLÖF T105
STAMTJUR 2010-2012
På Elmia hade han även 2 döttrar, båda klassvinnare
och 118 F.Gassie blev reservchampion hondjur.
Kåring: 83,84,87,86
STAMTJUR 2010-2013
VIKTOR ET av MARGRETEHOLM
e. LGX Polled Journey. u. FF Polled Havanna
Kåring: 83,85,82,84 Avelsindex +16
Far till vackraste kvigan på Limousinföreningens kvigauktion 2011.
Vi har både avhornade och polled ungtjurar samt hondjur i alla åldrar
till salu. Mer information och bilder finns på hemsidan.
Eva o Håkan Bengtsson: 042 - 34 64 34, 070 – 566 26 21
Nils o Martin Bengtsson: 0703 – 18 13 15
E-mail: kullen.limousin@telia.com
www.kullenlimousin.se

Aktuell information från Kassören…
Hej! Jag heter Sandra och är ny kassör i föreningen. På sidan
över Styrelse finns mina kontaktuppgifter.
För att få tillgång till medlemssidorna på Internet, där ni också
gratis lägger in era djur till salu, så skickar ni mig ett mail eller
ringer så får ni ert användarnamn och lösenord. Tänk på att all
annonsering föreningen gör hänvisar till hemsidan, där
intressenter hittar era, Till salu djur.
Ni som ännu inte har er besättning med under länken
”Besättningar” är välkomna att ringa eller maila, så lägger jag
in era besättningsuppgifter på vår hemsida. Man behöver
absolut inte ha Internet själv för att vara med här. Det är
också gratis att vara med, om man inte har en hemsida som vi
länkar till, då tillkommer en liten avgift för länken.
Registrering av Besättningsnamn
Vill ni registrera ert besättningsnamn för att skydda det, dvs
att ingen annan inom samma ras kan använda ert
besättningsnamn? Då skickar ni mig en anmälan om det som
innehåller Besättningsnamn och SE-nummer. OBS, en
registrering innebär inte att man slipper anmäla
besättningsnamn vid namnanmälan av sina kalvar!
Registreringen är kostnadsfri.
Stambokföringsersättning
Enligt styrelsebeslut så utgår ingen stambokförings-ersättning
för 2011. Ni kommer i stället att efter medlemsförslag få
ersättning för de svenska semindoser ni använder.
Stamboken har nu kommit så ni är välkomna att fakturera oss
30 kr + moms för lika många svenska semintjurar ni använt
under 2012 som det antal ni stambokfört under 2013.
Kopia av seminfakturan på doserna bifogas fakturan
ÅRSBOKSTAV 2013 - I
Sandra Eklund

ARVIDSGÅRDS LIMOUSIN

Vi seminerar i huvudsak i besättningen
2012 seminerade vi med: Usse, Tastevin, Tronsö P Rolf, Ozeus,
On-dit, Mas du Clo, Louxor, Östergards Tor,
Ionesco, Roesti, Urville, Thetis, Valerian, Thy Bendix,
Neuf, Anecdote, Ustedt och Azzuri
2013 kommer även Bel Orient och Engkjaer Get It
samt en del Svenska tjurar användas

Besökare alltid välkomna!
Peter Pettersson
Arvidsgård, Spannarp 199
432 77 Tvååker
Tel 0340-433 69, 070-52 433 69
www.limousin-se.info/annonser/arvidsg/arvidsg.htm

