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Det bästa på våren….
Det bästa på våren är att släppa ut limousinkorna med deras kalvar igen efter en
lyckad kalvningsomgång.
En lyckad kalvningsomgång för mig är en levande kalv som kommer ut utan
hjälp, en kalv som är pigg och hittar spenen och mjölken själv.
Jag vill passa på att tacka för förtroendet som ledamot i styrelsen och
ordförande för föreningen. Jag skall göra mitt bästa i detta arbete. Det gör mig
stolt att se så fina tjurar på Köttrasprövningen 2013/2014. (Du som inte har
prövat någon gång gör det! Om inget annat så är det otroligt spännande!) Vi har
bevisat att vår ras kan växa med rätt management. Det bästa av allt vara ändå
att den tjur som hade högst marmoreringspoäng var en limousin! Det visar att
limousin har ytterligare en egenskap förutom finfibrig muskel och det höga
slaktutbytet. Det gör skillnad på marknaden och på intäktssidan hos oss
limousinuppfödare och företagare.
En annan del som påverkar vår intäktssida är CAP, EU s jordbrukspolitik. Just i
dessa dagar har man haft möjlighet att svara på remissen från
landsbygdsdepartementet om gårdsstödet sk pelare 1. Det är möjligt att koppla
13 % av gårdsstödet till nötkreatur. Det motsvarar ca 50 % av det
tilläggsbelopp som är fördelat per ha till våra nötköttsföretag idag.
NAB och SNP förordar en kopeng som skall betalas ut till alla kor som har en
kalv. Det skall gynna produktion av kalv och i förlängningen att fler
betesmarker betas och att produktion av nötkött ökar. I landsbygds
departements förslag vill man införa en nötpeng till alla nötkreatur över 1 år.
Risken med detta stöd är att det ligger väldigt nära marknaden. Det betyder att
det kan störa det som efterfrågas från marknaden och betalningen till
primärproduktionen. LRF förordar regeringens förslag. Hur det än blir är det
viktigt att sätta sig ner och räkna på hur det nya förslaget kommer att slå på det
enskilda företaget. Det ser väldigt olika ut pga av gårdars olika förutsättningar.
Nationell utjämning av gårdsstöd och tilläggsbelopp betyder att alla
tilläggsbelopp och gårdsstöd kommer att fördelas ut på alla ha jordbruksmark i
hela Sverige så att alla ha blir lika värda. De företag som har ett högt djurantal
per ha kommer att förlora mest pengar.
Vi går alltså mot nya utmaningar och vi behöver se på möjligheterna. Jag
hoppas och tror att svensk limousin har en framtid. Jag hoppas och tror att
föreningen kan se våra gemensamma möjligheter. Mitt mål är att vi ska dra åt
samma håll, att vi pratar med en röst och att vi förstärker vår vi anda. Med vi
anda blir vi starka!
Ha en fortsatt skön vår!
Anita på Råbygårdens limousin

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 2014 i Onslunda
Elit P av Sågforsen T106, Explorer av Klocklunda,
Ilsken av Onslunda, Gösta 5 av Hjälshammar
samt Semintjurar
Besökare är alltid välkommna!
Marie o Patrik Karlsson
Onslunda 31
273 95 Tomelilla
Tel 0417-301 50, 070-544 68 81

ARVIDSGÅRDS LIMOUSIN

Vi seminerar i huvudsak i besättningen
2013 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
2014 kommer även Bel Orient, Engkjaer Get It, Cameos, Bakkens
Polled Gigolo 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

Priser och köpare
Prövningsauktionen 2014
581 Råbygårdens Internet T 111
Köpare: Ingemar&Magnus Jonsson ,Rimforsa

Pris:46000kr

5219 Indy av Onslunda T 110
Köpare: Bert Andersson ,Strömvik Limousin

Pris:32000kr

506 Ingo av Oderup T 110
Köpare: Återrop

Pris:76000kr

5326 Ixion av Kullen

SEMIN

510 Ivan av Oderup T 105
Köpare: Återrop

Pris:56000kr

1364 Igor av Alslöf T 105
Köpare: Lars Olsson ,Hjärnarps Limousin

Pris:42000kr

1018 Johan av Norra Skogaby T 103
Köpare: Lars Gustavsson ,Junibackens Limousin

Pris:32000kr

1093 Imhotep av Långalt T103
Köpare: Håkan Blennow ,Källegårdens Limousin

Pris:34000kr

412 Ingo av Nedanbäck T 103
Köpare: Kristian Andersson ,Hästängs Limousin

Pris:34000kr

7149 Ingmar4 av Hjällshammar T103
Köpare: Anders Johansson ,Harlösa

Pris:28000kr

Av: Viktor Pålsson

Vår nya semintjur Ixion
Från detta årets prövningsomgång så köpte Viking genetics en Limousintjur till
semin den tjuren de valde i år var 5326 Ixion av Kullen T110.
Ixion har en intressant härstamning med den utställningsmeriterade faden 1162
Don juan av Alsöf T105
morfar är den homozygot polled Canadensiska semin importen 1-Way polled
Kana ET.
Ixion är en Polled tjur med en väldigt bra exteriör och väldigt god
muskelansättning.
Enligt hans avelsvärden så för väntas han ge lätta kalvningar.
Detta är en tjur som vi i avelsrådet tror väldigt mycket på som en allourund tjur
med lätta kalvningar, hög tillväxt och bra muskelansättning bör fungera såväl
till kvigor som till kor.

Foto: Viktor Pålsson

Inför prövningen 2014/2015
Anmälningarna av kalvar till prövningen kommer att vara i slutet av
Maj. Provtagning och veterinärbesiktning i Julimånad. Insättning på
Gunnarp blir 11-13 augusti.
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 semintjur!


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.



Kalvarna ska vara födda från den 20/12 2013 till den 10/4
2014



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

KLOCKAREGÅRDENS
LIMOUSIN

Besättningen är uppbyggd på Pollade Canadensiska
embryo importer samt väldokumenterade egna embryo
Stamtjurar 2014:
1204 Falcon av Klockaregården T103
2180 Henrik av Åbrånet T107
Vi har alltid hondjur och ungtjurar till salu!

BESÖKARE ÄR ALLTID VÄLKOMNA!

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

Attorps Limousin

Vi på Attorp har vår besättning till salu under hösten 2014.
Detta på grund av att gården säljs och vårt arrende går ut
våren 2015.
Vi kommer att ha två avelstjurar till salu samt 26 dräktiga
kor. Där utöver kommer det att finnas 8 dräktiga kvigor.
Välkomna med frågor till oss!
Lena och Sven-Inge Hansson
Tel. 0321 – 713 61
070 – 661 43 13
hansson.sven-inge@telia.com
www.attorp,se

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

Stbnr
83411
83033
83158
83871

Tjc
3
3
3
3

Kod
7320
7316
7318
7322

Namn
ABSOLUT
TELLUS
URD
DACKE

Kor
102
93
99
92

Kvigor
95
87
93
100

Kor
93
99
95
81

Kvigor
88
95
87
89

P
P
H
S

BLUP
Föd
M
108
98
99
105

Föd
D
85
99
93
104

200
M
115
116
110
108

ABSOLUT
TELLUS
URD
DACKE

Kalv
M
77
95
98
96

Kalv
D
122
104
99
95

Formklass
85
116
110
105

ABSOLUT
TELLUS
URD
DACKE

AIX
+5
+7
+4
+2

MIX
103
113
109
106

PIX
96
98
101
103

Stbnr Tjc Kod Namn
83411 3 7320 ABSOLUT
83033 3 7316 TELLUS
83158 3 7318 URD
83871 3 7322 DACKE

NYA BLUP
83411 3
83033 3
83158 3
83871 3

7320
7316
7318
7322

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

200
D
113
91
118
105
Fett
126
84
118
102

365
D
106
100
107
109
Slakt
tillv.
112
98
104
102

FIX
122
104
99
95

Patrik Persson

Information från redaktören
Lim-info nr 3 - 2014 – Manusstopp 1 Augusti
Patrik Persson
Mob. 0732-00 88 89
E-post nedanback@gmail.com

Total
109
96
112
107

Rekommenderade semintjurar - Kalvningsstatistik – November 2013
KALVNINGSSVÅRIGHETER
Svåra kalvningar
Dödfödslar

Stbnr
81778
82421
83276
83996
84243
BLUP

Tjc
3
3
3
3
3

Kod
7308
7312
7319
7323
7324

Namn
IVRIG
NIKOLAUS
VIVALDI
ELIT P
GÖSTA

Stbnr Tjc Kod Namn
81778 3 7308 IVRIG
82421 3 7312 NIKOLAUS
83276 3 7319 VIVALDI
83996 3 7323 ELIT P
84243 3 7324 GÖSTA
NYA BLUP
81778 3 7308
82421 3 7312
83276 3 7319
83996 3 7323
84243 3 7324
AVELSINDEX
81778 3 7308
82421 3 7312
83276 3 7319
83996 3 7323
84243 3 7324
Patrik Persson

IVRIG
NIKOLAUS
VIVALDI
ELIT P
GÖSTA
IVRIG
NIKOLAUS
VIVALDI
ELIT P
GÖSTA

Kor
112
104
100
112

Föd M
115
103
102
96
98
Kalv
M
93
114
109
101
114
AIX
+4
+22
+2
+2
+11

Kvigor
Kor
Kvigor
114
106
111
107
105
106
100
106
107
110
96
93
Ungtjur saknar statistik
Föd
D
79
96
85
102
102
Kalv
D
116
106
114
93
104
MIX
98
122
94
99
103

200
M
102
115
89
98
96
Formklass
93
119
109
106
112
PIX
99
114
98
111
111

200
D
95
96
102
113
110
Fett
101
93
95
101
94
FIX
116
106
114
93
104

H
H
H
P
H

365
D
Total
95
95
122 110
102 102
115 114
117 114
Slakt
tillv.
102
110
96
110
109

Limousin hade den bäst marmorerade tjuren
och de 3 med bäst muskeldjup på Gunnarp
Nu kan vi Limousinuppfödare med hjälp av Köttrasprövningens ultraljudsscanning
konstatera att Limousin har mycket bra både marmorering och muskeldjup.
Köttrasprövningens ordförande Thomas Henriksson sa på auktionsdagen att ”i år är
siffrorna så säkra och tillförlitliga med hjälp av norsk expertis med många års
erfarenhet att de kan publiceras offentligt och inte bara delges till respektive
djurägare”. Följande raser och antal per ras blev scannade: 2st Blonde, 34 Charolais, 13
Hereford, 11 Limousin, 18 Simmental och 11 Angus.
Gällande marmoreringen så är Limousin bäst om man räknar på alla följande sätt:
 Limousin har den bäst marmorerade tjuren på 3,2% marmorering
 Limousin har flest procent av tjurarna med 3,0% marmorering och mer, 2st av
11st=18,2%.
 Limousin har flest procent av tjurarna med 2,6% marmorering och mer, 4st av
11st=36,4%
Genomsnittligt av alla tjurarna kom Limousin på tredje plats med 2,16 efter
Simmental på 2,33% och Hereford 2,28% medans Angus hade 2,04%, Charolais
2,01% och Blonde 1,45%.
Gällande muskeldjupet så har Limousin:
 De 3 tjurarna med bäst muskeldjup.
 3st av 11 över 8,4cm=27,2% medan den ända andra rasen som har några tjurar
över 8,0 är Charolais med 2st av 34=5,8%.
 endast 2 tjurar under 7,0cm medan Angus inte har en enda över 7,0 och
Hereford endast har 1st över 7,0.
Genomsnittligt kommer Limousin på andra plats med 7,65cm efter blonde på 7,8.
Charolais hade 7,02 cm, Simmental 7,01 cm, Angus 6,26cm och Hereford 5,73cm.
Hade vi även mätt fiberstrukturen via ultraljudsscanningen så hade det säkert kunnat
konstateras att även fibergrovleken varit bland de tunnaste på limousinköttet vilket man
sett i internationella studier.
Det slaktades 2 limousintjurar efter avslutad prövning som inte gick fram till auktion.
Räknar vi fram vad de vägde på slaktdagen med den tillväxt de haft den senaste 14
dagarsperioden så vägde den ene 603kg den dagen han slaktades vid en ålder av 1 år
och 11 dagar och slaktvikten var 357,7kg= 59,3% i slaktutbyte och klassades i E, 3-.
Den andre tjuren vägde 633kg vid en ålder av 1 år och 10 dagar och slaktvikten var
375,7kg=59,3% i E-,3-. Även om det enbart är 2 tjurar så blir det vid slakt vid en ålder
av i stort sett 12 månaders ålder en slaktvikt på 366,7k, ett snitt på ett slaktutbyte på
59,3% i en klassning mellan E o E- och 3- i fett.
Gällande slaktkvigor så hör vi både från uppfödare och slakterierna att det är i stort sett
alla renrasiga kvigor som går in i marmoreringskonceptet då dessa ger hög %
marmorerat kött och dessutom med en hög slaktkropps klassning.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Limousin är en ypperlig ras i både
renrasaveln och i korsningsbesättningar där Limousin producerar köttiga djur
med hög % marmorerat kött, som är tidigt slaktfärdiga och med ett högt
slaktutbyte. Med andra ord

Limousin gör skillnad i kalkylen!

Vill stoppa dansk export av spädkalv
Jag läste följande på danska sidan landbrugsinfo:
Danska spädkalvar ska inte exporteras till Holland. Det menar Landbrug & Fødevarer
som har skickat en uppmaning till ministern Dan Jørgensen om att stoppa exporten.
Man vill även att ministern säger ja till en rad åtgärder som gör det möjligt för danska
nötköttsproducenter att skapa tillväxt som ger arbetstillfällen och gagnar den danska
ekonomin. Upp mot 45 000 spädkalvar fördes under 2013 ut ur landet för att det inte
betalar sig att föda upp dem i Danmark. Konsekvenserna är färre arbetstillfällen i
Danmark och brist på köttråvara i de danska slakterierna.

Detta är något som jag har skrivit om tidigare att vår försörjningsgrad på nötkött i
Sverige ligger under 50% och hur många arbetstillfällen som en levande landsbygd
med djuruppfödning skapar. Vi har inte produktionen av dessa kalvar som danskarna
exporterar men vi borde öka vårt antal kor istället för en minskning som det är för
tillfället. Om våra politiker och beslutsfattare också kunde förstå detta så hade det
kunnat vara ännu roligare och inte minst lönsammare att vara nötköttsproducent i
Sverige 2014.

Martin Bengtsson

Minskat antal kor i Sverige.
Från 2010 till 2013 har antalet mjölkkor i Sverige minskat med 4000st och antalet
dikor minskat med ca 8000st.

7-kronan
Visst du att för varje nötkreatur som slaktas hos HKScan, KLS Ugglarps eller
något av de slakterier som är knutna till Avelspoolen dras 7 kr per nötkreatur.
Sju kronor per
nötkreatur motsvarar drygt 2 öre per kg slaktad
vikt. Sjukronan omfattar ca hälften av Taurus totala intäkter och ger dig som
är nötköttsproducent möjlighet att ta del av massor med kunskap om
nötköttsproduktion. För mer information om vad du kan få för 7-kronan gå in
på www.taurus.mu och klicka sedan på ”om Taurus” och ”7-kronan”.

Norsk Okseauksjon på prövnignstjurar.
Följande text är hämtad från och motsvarigheten till NABs hemsida efter den norska
tjurauktionen motsvarande den som vi har på Gunnarp:
Lørdag 26. april i strålende vårsol møttes storfefolket til "årets happening"
okseauksjon. Det var 52 okser - seminokser og salgsokser som skulle under hammeren.
Dette var fordelt med 15 Charolais okser, 7 Simmental okser, 16 Limousinokser, 6
Aberdeen Angus og 8 Herford okser. Auksjonen startet med at Charolais oksen Ivan av
Stang ble solgt for 105 000 kroner. Men den dyreste oksen på auksjonen var av rasen
Limousin Isle ET av Øiestad som ble solgt for 108 000 kroner. Totalt ble det solgt
okser for 3 089 000 kroner. Noe som gir en snitt pris på kroner 59 000 pr okse. De
fleste rasene var nok fornøyd med auksjonen, men spesielt Limousin og Aberdeen
Angus har nok grunn til å smile bredt.

Dacke ger avtryck även i Norge
Intressant läsning från våra kolleger i norska limousinföreningen.
Fire testokser er tatt ut til semin. En tar ikke munnen for full når en påstår at dette er
den beste årgangen av limousin på Staur. De ble auksjonert bort den 26. april 2014. De
16 oksene ble omstatt for kr. 1.117.000. Det gir et snitt på kr 69.813 - som er tidenes
beste snittpris. Toppoksen Integre av Hvam ble solgt for kr 105.000, mens høysete pris
oppnådde Isle ET av Øiestad med kr 108.000.
Ibiza P av Hovde er den andre seminokse av limousin dette året. Ibiza er en litt liten
type med meget god bredde gjennom hele dyret. Far er den svenske kollet oksen Dacke
av Margretholm. Dacke har i Sverige gitt kalvinger rundt snittet for limousin: Døtre
med mye melk og sønner med høy slakteklasse. Ibiza er her kombinert med den
Franske super oksen Urville, som gir døtre med mye melk, og sønner med meget høy
slakteklasse. Dette har gitt Ibiza testens desidert høyeste rygg muskel på 9,4. Med 1741
gram i daglig tilvekst, gode bein med en poeng sum på 86 og et rangtall på 111, bør
også Ibiza være en okse med muligheter utenfor Norge. Salgspris: kr. 85.000 .

Seminering i Norge
Tabellen visar antalet använda doser i januari, februari och mars de två senaste åren
fordelat per ras.
2013 2014 Endring prosent
Aberdeen Angus

324

331

2

Hereford

523

583

11

Charolais

1258 1256

0

Limousin

1080 1203

11

Simmental

326

417

28

Tiroler Grauvieh

26

42

62

Highland Cattle

4

6

50

Dexter

10

8

-20

Galloway

8

15

88

Blonde d'Aquitaine 14

4

-71

TOTALT
Melkesimmental

3.573 3.865
844

900

8
7

KULLEN & GÖSSARP LIMOUSIN

FP Hint av Kullen

BÄST I RASEN ELMIA 2013!
STAMTJUR 2013-2015
e.FP.Frodo av Kullen u. 65 Chacha av Kullen
ff. Paychek mf. Ozeus
Från besättningen kommer också Hagrid av Kullen T112.
Tillväxt 2013 g/dag. Enda tjur i Sverige med en
Tillväxt över 2000 g på prövningstationen.
2014 års semintjur 5326 FP.Ixion T110 kommer också från Kullen!
Han har samma fader som Hagrid, Don Juan T105.
STAMTJURAR 2014
1242 GUNDE av HÄSTÄNG T111
e. Casper av Hästäng. u 209 E.Meduse av Hoby.
VIKTOR ET av MARGRETEHOLM
e. LGX Polled Journey. u. FF Polled Havanna.
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

Smittspridning ger skydd mot schmallenberg-virus

Råd inför betessäsongen 2014
Infektion med schmallenbergvirus hos vuxna djur ger inga eller lindriga
symptom. Om hondjuren är dräktiga kan infektionen leda till kastningar
eller
missbildningar.
Konkreta råd för att förhindra infektion med schmallenbergvirus
när hondjuren är dräktiga är att:


Maximera ungdjurens exponering för svidknott - djur som blir
smittade tidigt i livet är immuna när de blir dräktiga



Betäcka ungtackor och unggetter i början på den knottfria
säsongen

Bakgrund
Under sensommaren och hösten 2012 spreds schmallenbergvirus
över hela Sverige. Viruset sprids av svidknott och orsakar
omlöpningar, kastningar, missbildningar, svag- och dödfödslar hos
nötkreatur, får och getter om djuren smittas under första delen av
dräktigheten. För andra djurgrupper än dräktiga har smittan ingen
praktisk betydelse under svenska förhållanden. Alla som smittas blir
sannolikt immuna och drabbas därmed inte på nytt under kommande
dräktigheter. Förlusterna under lamnings-, kalvnings- och
killningssäsongen 2012-2013 var stora. Detta beror på att alla tama
idisslare var mottagliga för smittan eftersom den då var ny i Sverige,
och att många hondjur smittades under första delen av dräktigheten.
Tankmjölksundersökningar från en stor andel av landets
mjölkkobesättningar har visat att schmallenbergvirus cirkulerat och
spridits i stora delar av landet även under 2013.
Mer information om schmallenberg finns på näringens och
myndigheternas webbplatser.

Inför kommande betessäsong
Säsongen för svidknott är från april till november. Mottagliga djur
som är i tidig dräktighet under den perioden riskerar om de smittas
att få foster med skador orsakade av schmallenbergvirus. Eftersom
kvigor är äldre när de blir dräktiga än ungtackor och unggetter är
chansen större att kvigorna redan har smittats tidigare och därmed är
immuna. Maximera därför ungdjurens exponering för svidknott så att
de är immuna när de blir dräktiga.

Svidknott dras till djur, och ladugårdar är inte svidknottssäkra. Djur
kan bli smittade både utomhus och inne på stall. Det går inte att
förhindra smitta med schmallenbergvirus genom att alltid hålla
djuren inomhus. När svidknotten är särskilt svåra kan det dock av
djurskyddsskäl vara nödvändigt att under kortare perioder hålla djur
inne under natten.

Insektsmedel som används vid svåra insektsangrepp är sannolikt
också verksamma mot svidknott. Medlen kan dock inte stoppa
spridningen av schmallenbergvirus i tillräcklig grad. Stor användning
av insektsmedel kan också orsaka att insekter utvecklar resistens.

Vaccin mot schmallenbergvirus finns tillgängligt på licens.
Vaccinering ger (liksom naturlig smitta) immuna djur men med
skillnaden att vaccinet sannolikt måste ges varje år. När vi vet bättre
hur schmallenbergvirus sprids framöver kan råd ges om vilka
besättningar som kan ha nytta av att vaccinera istället för att utnyttja
den naturliga immuniteten.

Immuniteten hos vuxna djur är sannolikt väldigt god i majoriteten av
besättningarna i södra Sverige samt för de besättningar som 2012
drabbades av kastningar och missbildningar på grund av
schmallenbergvirus. I områden med många immuna djur blir också
spridningen av schmallenbergvirus mindre omfattande. I områden
där det finns fler osmittade besättningar är risken högre för
kastningar och missbildningar.

Infektion med schmallenbergvirus är en ny sjukdom och det finns
fortfarande många kunskapsluckor. Erfarenheterna från blåtunga
(bluetongue) går inte att använda rakt av eftersom det handlar om två
olika sjukdomar. Vi vet inte hur mycket smittade svidknott det
kommer att finnas i år. Vi vet inte hur stor andel av nötkreaturen,
fåren och getterna som inte ännu blivit smittade och fortfarande är
mottagliga för schmallenbergvirus. Förhållandena kommer att
variera för de olika djurslagen, för olika grupper av djur, i olika delar
av landet, beroende på vädret och omgivningsfaktorer som vind och
fuktighet i markerna. Allt eftersom våra kunskaper och erfarenheter
ökar kan råd revideras och förbättras. Det är nödvändigt att råd till
enskilda gårdar bygger på de lokala förutsättningarna.
Källa: SVA Statens veterinärme

LIMOUSIN SHOPEN
College tröja med knäppning, med gamla loggan
REA - Overall med gamla tryck
Overall m Limousin "logo"
Overall m Limousin "logo" barnstorlek
T-Shirt med stort tjurhuvud på bröstet
Keps
Limousin muggar
Tygkasse med Limousin tryck
Ballograf penna
Vykort
Nya vykort
Klistermärke, runda
NYHETER
T-shirt, svart och VIT med guldgult tryck i två olika
varianter. Båda med texten, Limousin
Ni kan välja detta som brösttryck eller tryck på
halslinningen.

Pins, med Limousin tjur
Kapsylöppnare
Bläckpenna
Etui m. Svart bläck samt blyertspenna

250 kr
250 kr
375 kr
275 kr
100 kr
40 kr
35 kr
25 kr
25 kr
3 kr
4 kr
3 kr

110 kr
25 kr
20 kr
25 kr
45 kr

Limousin muggar, blå med samma logga som vit
Keps, fin variant med texten ”Limousin” i brodyr

45 kr
100 kr

Pris inkl moms, Beställning görs till Henrik Karlsson,
Tel 0430-182 12, mobil 0704-21 22 70
mail: Limousin.shopen@gmail.com

Aktuell information från Kassören…
Medlemsavgift
Vill be om ursäkt till alla som inte fått medlemsavgiften skickad till er utan endast
betalningspåminnelse. Vi har inte fått alla rutiner på plats efter mitt övertagande, men
nu tror jag att det sitter till nästa år . Länk för medlemsavgiften finns alltid på vår
hemsida.
Mailadress
Vill ännu en gång påminna er om ifall ni har mailadress men inte anmält detta, gör
gärna det till mig eller Marie. Via mail kan vi få ut meddelande snabbt, vi sparar
portokostnad i samband med utskick m.m. Ni kan gå in på vår hemsida och kolla
medlemsmatrikeln om ni har uppgett mail-adress.
Hemsida
Föreningens hemsida sköter Carina Hansson och hennes mailadress är
oderup@telia.com
Information ny medlem
För att få tillgång till medlemssidorna på Internet, där ni också gratis lägger in era djur
till salu, så skickar ni ett mail till Carina 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. Tänk på att ta bort era djur om de är sålda eller om
annonserna inte är aktuella.
Ni som ännu inte har er besättning med under länken ”Besättningar” är välkomna att
ringa eller maila, så lägger Carina 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 som föreningen fakturerar er.
Registrering av Besättningsnamn
Vill ni registrera ert besättningsnamn för att skydda det, d.v.s. att ingen annan inom
samma ras kan använda ert besättningsnamn? Då skickar ni en anmälan om det till
Carina 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 från 2011 så utgår ingen stambokförings-ersättning. 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 2013 som det antal ni stambokfört under
2014.
Kopia av seminfakturan på doserna bifogas fakturan

ÅRSBOKSTAV 2014 – J
Vet att vårbruk, seminering, kalvningar, planering m.m. är i full gång men glöm inte att
njuta av nuet, det kommer aldrig tillbaka.
Hjälshammar 2014-05-01
Sandra Eklund, kassör

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

MILA 2014
BÄST i RAS och CHAMPION HONDJUR – 1131 I SARA
f: BAVARDAGE, mf: OZO av UGGLETORP T110
RESERVCHAMPION HONDJUR – 1145 I VOLLYE
f: GEORGE av ODERUP, mf: ROCKAD av UGGLETORP T106
RESERVCHAMPION HANDJUR – 507 IOR
f: IONESCO, mf: UNIC av HASSELBACKEN T111
CHAMPION HANDJUR – 482 POLLED HANS
f: URBAN COWBOY, mf: UNIC av HASSELBACKEN T111

Besökare är alltid Välkomna!
Carina, Rolf, Jenny o Elin Hansson
Tel 0415-404 57, 076-127 27 73
www.oderup.se

