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Gössarp 30/7-2012

I skrivande stund är vi i mitten av sommaren. En sommar som följer fjolårets trend med regn
många av dagarna, i alla fall i min del av Sverige.
Precis hemkommen från Fårö där jag har haft förmånen att få hyra ett hus under en vecka och inte
fått en droppe regn. Besökte där en gårdsbutik och köpte lammgrillskivor av bog. Mycket gott! Vår
5 årige son fick välja dagen efter om han ville ha grillade hamburgare, köttfärssås med pasta eller
det sista av lammet. Han valde lammet utan att tveka. Även ett bevis för oss som markandsför
nötkött att det går alldeles utmärkt att grilla bogkött och även andra framdels detaljer.
En tanke jag fick när jag körde upp på gårdsplanen till gårdsbutiken var ”en sådan stor och fin
stall”. Den påminde lite om en Tectumhall men det visade sig vara en lokal entreprenör som ritat
och satt ihop den. Jag har inga exakta mått men ca 60-70 x 25-30 meter, byggd 2006 och med
körbart foderbord för en Keenan fullfodervagn. Den första kommentaren som jag fick om den var
att ”vi skulle byggt större när vi byggde den”. Även om de skulle vilja bygga till den nu så fick det
vänta lite tills de byggt ett eget slakteri kombinerat med ett nytt styckeri på gården så de kunde
slakta alla djuren själva och även bli effektivare i styckningen. I och med det så kunde de spara
pengar på både de dyra slaktavgifterna och även styckning och förhoppningsvis kunna bygga ett
stall till om x antal år. Leverans av slaktdjur till koncept istället för leverens till slakterier är idag ett
måste för att få lönsamhet i lamm- och får produktionen. Det som de gör med egen gårds- och
konceptförsäljning direkt till konsumenter, butiker och restauranger är ännu inte helt vanligt. Jag
nämnde då att vårt Limousinkötts koncept är inne på det 17:e året. De hade också börjat med
köttlådor till konsumenter och leveranser till butiker i liten skala ungefär vid den tiden och insåg
ganska snart vad detta innebär att hålla detta i gång. Ett otroligt roligt men krävande arbete som
många börjar på men långt ifrån alla håller ut med. Ett stort konsumentmedvetande i ena ändan
och ett stort intresse för avel och produktionsutveckling i andra ändan. Vi hade en mycket trevlig
pratstund och vi kunde konstatera att vi har mycket gemensamt med våra respektive näringar där
vi var överens om nyttan av att titta över varandras gränser för att hitta detaljer i jakten på ökad
lönsamhet i våra produktioner.

En aktivitet som Limousinföreningen kommer att ha nytta av framöver är efterturen till ILC som vi
kombinerade med årets sommarträff den 10/7 och 11/7. 22st Otroligt trevliga australiensare,
skottar, engelsmän och canadensare kom till Sverige. Mycket Limousin diskussioner med avelsmål
och ”hur går vi vidare” alltid givande. Vi planerar redan att ta emot fler besökare framöver när det
än blir och är det någon av er som planerar att åka till Australien, Storbritannien eller Canada så
hör bara av er så kan vi säker ordna ett gårdsbesök.
Det framkommer inte alltid i varken allmänmedia eller våra egna lantbrukstidskrifter nötkötts
producenternas svårigheter fullt ut på andra ställen runt om i världen. Våra besökare vidimerade
den känsla jag har av att det är ofta de stora livsmedels koncernerna, mellanhänderna och
grossisterna var de än befinner sig runt om i världen, som utnyttjar oss producenter för att de ska
kunna redovisa bra kvartals-, halvårs- och helårsrapporter för att kunna ge utdelningar till sina
aktieägare. Återigen ingen långsiktig tanke att stimulera en produktion. Det som också sades var
att det Ontario i Canada allt oftare varit stora företag och enskilda riskkapitalister, som inte har
någon anknytning till lantbruk och djurproduktion, som köpte upp mindre gårdar för fantasipriser
och slog ihop dessa och införskaffade allt från 200 till 1000 kor och byggde fina stora stallar. Sedan
efter 5-7 år så var det flertalet av dessa gårdar som var till salu och då återigen till summor som
ingen av traktens bönder och intressenter hade en möjlighet att bjuda. Detta gör att nu står många
av dessa gårdar för fäfot. Mycket av influenserna i vårt samhälle kommer västerifrån. Frågan är hur
svensk nötkötts produktion kommer att se ut om 15-20 år?
På tal om kvartals- och halvårsrapporter så var det inte någon bra sådan som publicerades från ett
slakteri. Jag har inga exakta siffror men det var ingen rolig läsning. Som tidigare nämnt med
jämförelsen med fårnäringen på Gotland och olika koncept för nötköttet så behövs även en lönsam
volymslakt. Jag vet att konkurrensen är stor och att det inte är några lätta förhandlingar med de
stora grossisterna från både när och fjärran, men här har ändå slakterierna ett mycket stort ansvar
att kunna få lönsamhet genom att få ut ett ”bra pris för en bra produkt” som jag tycker att vi
svenska nötköttsuppfödare producerar.

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 2012 i Onslunda
Explorer av Klocklunda, Elit P av Sågforsen T106
samt Semintjurar
Besökare är alltid välkommna!
Marie o Patrik Karlsson
Onslunda 31
273 95 Tomelilla
Tel 0417-301 50, 070-544 68 81

Elitauktion på Limousinkvigor
Svenska Limousinföreningen kommer att hålla sin fjärde
elitauktion på kvigor födda 2011-11-01 till 2012-04-30.
Auktionsplats för 2012 är hos Fredrik Simonsson
Hjälshammars Limousin i Värnamo den 27 oktober 2012
Kl. 13,00 visning från kl. 10,30
Vi kommer att auktionera ut ca 10st elitkvigor av Limousin.
Nytt för i år är att Limousinföreningen kommer att samarbeta
med Blondeföreningen och genomföra årets elitauktion tillsammans.
Svenska Limousinföreningen kommer att lotta ut en Limousinkviga.
Vid förfrågningar om lotter kontakta Viktor Pålsson tel. 0705860705.
Anmälning av kvigor till auktionen skall vara Patrik Karlsson
tillhanda så snart som möjligt dock senast 2012-09-20
Kvigorna skall vara assistentvägda med godkänd 200 dagarsvikt vid
anmälning.
Avelsrådet kommer liksom föregående år att prioritera kvigor med god
kvalitet.
Varmt välkomna med anmälningarna samt ert eget deltagande.
Sponsorer:
• Limousinkött sponsrar med hamburgarna
• Svenska Limousinföreningen sponsrar med tillbehör
• Dickssons Kött o Handel står för grillningen
Avelsrådet/Patrik Karlsson.

KLOCKAREGÅRDENS
LIMOUSIN

Besättningen är uppbyggd på Pollade Canadensiska
embryo importer samt väldokumenterade egna embryo
Stamtjurar 2012:
5139 Explosiv av Klocklunda ET
5324 Gunde av Strömvik
Vi har hondjur alltid till salu!

BESÖKARE ÄR ALLTID VÄLKOMNA!

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

ILC CONGRESS I DANMARK
Klockan halv sju samlades 8 limousin entusiaster på Erikslund i Varalöv för att åka till
ILC, International Limousin Congress, och Landsskuet i Herning, Danmark. Alla
hoppade in i en minibuss för avfärd, med Martin Bengtsson som chaufför och Håkan
Bengtson som kartläsare var det ingen som betvivlade att det skulle gå finfint. Vid
lunchtid var vi framme i Herning och fick börja med att spendera några timmar på
utställningen. Vi började med lite lunch och sedan bar det av mot visningsringen där
visningen av limousin var i full gång framför stora läktaren. Med ett djurantal på lite
över två hundra djur utspridda på tjurar, kvigor och kor både med och utan kalv blir det
många olika åldergrupper och många djur i varje grupp.
Det blir en helt annan känsla än i Sverige. Det jag tyckte var roligt att se var att allt gick
så lugnt till, djuren visades jätte snyggt och man såg att det låg mycket jobb bakom
varje individ! Inte minst bland kor med kalv där kalven var lika vältränad som kon.

Efter att alla klassvinnare utsätts så utsågs även bästa par, man visade två djur från
samma besättning som skulle komplettera varandra bra. Sedan fortsatte bedömningarna
även borta vid stallarna med att utse bästa tjur utefter hur hans avkommer såg ut. Men
det fanns inte bara 500 köttdjur på utställningen utan även 400 hästar, 200 får, 300
kaniner och 200 fåglar och dessutom massor av maskiner som var mycket roligt att gå
rund att titta på.

Sedan var det dags att hoppa på den stora bussen för att åka iväg på det första
studiebesöket. Efter ca två timmars resa hoppade vi av på en mycket vackert belägen
gård längst nordväst ut på Jylland. Denna gård ägs av Anni och Ejnar Jeppsen som har
Akkedal Limousine.

Först fick vi höra ett trevligt välkomstal där de förklarade hur de började med att köpa
in kor, några från Sverige, Tyskland och från Frankrike för att starta sin besättning.
Målet har hela tiden varit att få fram polled djur som inte tappar de andra egenskaperna
och det tycker de nu tio år senare att tycker de har nått. Av de 15-20 korna som de har
är i stort sätt alla egna uppfödningar och de använder nästan bara sina egna tjurar men i
samlingen fick vi ändå se den svenska kon Lillan från Sundhult som var en av de första
som han började avla på. Efter att vi fått gå runt och titta på djuren bjöds det på mat i
den fint iordningställda maskinhallen där det även blev live musik.

Dag två började med att studiebesök på den danska prövningsstationen där vi fick en
genomgång på hur danskarna prövar sina tjurar.

På prövningen sätts det in tjurar med jämna mellanrum hela året. Först när de anlände
fick de stå i karantän i sex veckor och efter det kom de in i den riktiga
prövningsbyggnaden. Där gick de sju och sju i en box om en fodermaskin där de fick
fri tillgång på ett foder som var en blandning av kraftfoder och lusern.

Därtill en blandning av halm och ensilage.
Efter detta bar det av mot studiebesök på Lynge limousine som ägs av Lene och Per
Laursen. De har ca 35 kor med kalv på deras gård men de har även att ett samarbeta
med pers syster Charlotte som har Arden Limousine och deras pappa Bent som har
Klarlund Limousine. I deras nybyggda stall bjuds vi på lunch och får sedan gå runt och
kolla på djuren.

Sedan är det dags för att sticka tillbaka till landsskuet för att titta championtävlingarna
och auktionen av Limousindjur som hålls direkt efter. De flesta djuren på auktionen går
till danska köpare men ett par går även till Tyskland. Efter auktionen är det dags för
middag som dukats upp i en av hallarna. Detta var en mycket trevlig tillställning med
mycket god mat och live musik.

På lördagmorgonen var det dags att packa in alla i bilen igen och rulla hemåt. Jag kan
ju bara tala för mig själv men jag tror att alla tyckte att det varit en mycket rolig resa.
Själv tyckte jag det var jätte roligt, inte bara att titta på alla fina djur och gårdar utan
även att träffa alla människor som kom från hela världen och få höra om deras
erfarenheter. Om två år bär konferensen iväg till Argentina och vad hade man inte gjort
för att få följa med dit!
Mathilda Bengtsson

ARVIDSGÅRDS LIMOUSIN

Vi seminerar i huvudsak i besättningen
2011 seminerade vi med: Usse, Tastevin, Tronsö P Rolf, Ozeus,
On-dit, Mas du Clo, Louxor, Östergards Tor, Ionesco, Roesti,
Urville, Thetis, Valerian, Thy Bendix och Neuf
2012 kommer även Anecdote, Ustedt och Azzuri
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

NYTT OM LIMOUSINKÖTT
Populärt med Limousinkött i butik!
Intresset fortsätter att öka för Limousinkött i butik och restaurang! Vi har under
första halvåret fått leverera till ett par nya kunder, restaurang och butik. Vi har
också gjort ett par provleveranser till nya kunder under våren som vi ska
komma igång med leveranser till efter ombyggnad och förändring i butik till
manuell kött och delikatessdisk. Samtidigt som de tar bort eller drar ner på det
färdigpackade köttet! Detta är ju en mycket positiv utveckling för
Limousinkött! Samtidigt för vi samtal med en dryg handfull butiker som är
intresserade att ta provleveranser och komma igång efter semestern eller under
hösten. Limousinkött blir mer och mer känt bland handlare och personal i butik
då de har en hel del möten och träffar där de utbyter erfarenheter. Då har
Limousinkött ett mycket strakt varumärke med vår logo med flaggan och
tjuren!
För att stå upp mot det ökade intresset för Limousinkött måste vi producera
mer Limousinkött! Vi behöver både en ökning från Er gamla trogna
leverantörer samt även NYA leverantörer! Det som är att tänka på är ju att de
här butikerna vill ha vårt underbara kött alla veckor året runt! Därför måste vi
också tänka på det i vår produktion!
Anmälan till slakt under hösten och vintern.
Från augusti är det ledigt igen att göra anmälningar till Limousinkött. Sätt fart
på de sistfödda från föregående vår och sommar så de inte blir för gamla innan
de är färdiga under hösten. 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
Anmälan till slakt under våren.
Då är det dags igen att göra en föranmälan på året tjurkalvar till vårslakten. Gör
det så fort som möjligt! Det är en preliminär anmälan som vi tillsammans
justerar när slakttidpunkten närmar sig. Som vanligt är det först till anmälan

som slaktar först när det blir försommar och många vill slakta. Välkomna med
Er anmälan!
Inför avvänjningen.
-

Avmaska i samband med avvänjningen!!!
Väg kalvarna regelbundet så Ni ser att de följer tillväxtkurvan!!!
Analysera grovfodret!!!
Gör en foderstat själv eller med hjälp!!!
Mycket protein i början, slutgöd med mer energi!!!

Planera slakttidpunkten!!! Ungtjur 13 månader 350 kg, köttklass E,
fettklass 3-!!! Kvigor 18 – 22 månader 320 kg, köttklass U, fettklass 3 till
3+!!!
Uppfödargarantin LÄS DETTA VIKTIGT!!!
Dicksson vill ha uppfödargarantin senast på måndagen efter slaktveckan. Har
Ni inte fått klassning och vikt på Era slaktdjur skickar Ni in de uppgifter Ni har
på djuret, id.nr. och ålder på djuret samt Ert namn och telefon nr. Dicksson kan
fylla i resten då detta kommer med följesedeln från slakten.
Tjurkalvar till förmedling.
Vill Ni köpa eller sälja tjurkalvar under hösten tag kontakt med undertecknad
för kontakt med köpare/säljare.
Efterfrågan på avvanda kvigkalvar.
Det har kommit in förfrågningar på kvigor födda i våras till slutgödning eller
som beteskvigor nästa sommar. Flera uppfödare har uppmärksammat fördelen
med intensiv gödning av Limousinkvigor till slakt enligt nedanstående rubrik.
Ta kontakt med undertecknad för kontakt med köpare.
Ta större hand om Era slaktkvigor!
Bestäm redan nu vilka kvigor som ska till slakt. Detta för att höja kvaliteten,
sänka åldern vid slakt, höja slaktvikten, höja köttklassen och därmed Ert netto
på kviguppfödningen. Vi vill gärna ha en slaktvikt över 300kg och att
kvigslakten INTE krockar med tjurslakten när den är som intensivast i maj,
juni och juli.

Några tips: 1) Låt kvigorna stå kvar på stall med full gödning. Slaktålder ca 18
månader
2) Eller släpp ut kvigorna på mycket bra bete i två till tre månader från april till
juli. Ta sedan in dem senast i juli för gödning på stall. Alternativt rasthage med
foderbord där bra ensilage och kraftfoder serveras. Slaktålder 18 till 22
månader. Vårfödda kvigor, februari- april, kommer då till slakt under hösten
och före jul. De har då lämnat stallet innan installning av korna och tar inte upp
plats från dem,.
3) Senfödda kvigor tas också in senast i augusti/september men behöver några
månader till på stall och kommer till slakt mellan januari och mars innan de
vinter och vårfödda tjurarna börjar slaktas i februari och mars.
4) Vi har sett en tendens att Limousinkvigor klarar en slaktvikt på 320 till 340
kg innan de blir för feta, klass 4 och uppåt. Detta är också beroende
avvänjningstidpunkt på hösten för vårfödda kvigor. För sent avvanda, efter
15/9 till 1/10, får en sämre köttklassning samt ett sämre slaktutbytet och i
förlängningen även ett sämre styckningsutbyte.
Kor
Planera Er höstslakt av kor. Ta in och slutgöd de kor som behöver det i tid,
september, så de blir klara innan installning. Vi på Limousinkött får en bättre
spridning på tillförseln under hösten och vintern. Låt slaktkorna stå på stall för
att få dem feta och runda, gärna fettklass 3 till 4 och slaktvikt över 375 kg.

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, 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.

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

ILC After Tour och Sommarträff 2012
Vi startade på Oderup då deltagarna anlände från Sverige och
Danmark. Efter djurvisningen så bjöd Limousinföreningen och
Oderup Limousin på helstekt gris. De som inte avslutade träffen här
åkte med till Åhus för ett besök på ABSOLUT, där vi fick en intressant
föreläsning med lite marknadsföringstips med oss hem. Sen var det
tid för incheckning på anrika Åhus Gästis och fika innan vi gick på en
guidad rundtur i Åhus. Kvällen avslutades med en 5 rätters middag
och det fantastiskt goda köttet vi bl.a åt var levererat av
Limousinkött.
Morgonen efter åkte vi till IKEA i Älmhult för en guidad rundtur i
deras museum och svenska köttbullar intogs till lunch här.
Sen åkte vi vidare till Kullen och Gössarp Limousin och tittade deras
fina djur vilka också bjöd på fika. Därefter avslutades touren.
Det var väldigt givande dagar för oss som var med. Vi kunde också
konstatera att det mesta var lika i våra länder världen runt vad gäller
slaktintäkter kontra stigande produktionskostnader. Det diskuterades
också möjlighet att exportera embryo från Sverige då våra svenska
djur imponerade på deltagarna.
Vill skicka ett stort TACK till er ALLA som hjälpte till att göra detta
event så lyckat, det har kommit mkt feedback från våra deltagare
efter deras hemkomst!!!

Carina Hansson

Semintjurar endast för renrasiga - Kalvningsstatistik – Maj 2012
KALVNINGSSVÅRIGHETER
Svåra
kalvningar
Dödfödslar

Stbnr
83033
83577
83871

Tjc
3
3
3

Kod
7316
7321
7322

Namn
TELLUS
BARD
DACKE

Kor
95
107
84

Kvigor
87
107
92

Kor
99
87
84

Kvigor
100
97
95

P
H
S

BLUP
Stbnr Tjc Kod Namn
83033 3 7316 TELLUS
83577 3 7321 BARD
83871 3 7322 DACKE

Föd
M
98
105
95

Föd
D
96
73
100

200
M
119
107
115

NYA BLUP
83033 3 7316 TELLUS
83577 3 7321 BARD
83871 3 7322 DACKE

Kalv
M
99
104
109

Kalv
D
102
118
94

Formklass
121
100
92

AVELSINDEX
83033 3 7316 TELLUS
83577 3 7321 BARD
83871 3 7322 DACKE

AIX
+14
+9
+9

MIX
118
109
119

PIX
108
99
106

200
D
101
109
107
Fett
83
120
112

365
D
110
113
106
Slakt
tillv.
107
107
117

FIX
102
118
94

Patrik Persson

Information från redaktören
Lim-info nr 4 - 2012 – Manusstopp 1 November
Patrik Persson
Mob. 0732-00 88 89
E-post nedanback@gmail.com

Total
105
111
106

Rekommenderade semintjurar - Kalvningsstatistik – Maj 2012
KALVNINGSSVÅRIGHETER
Svåra kalvningar
Dödfödslar

Stbnr
81778
82421
82805
83158
83276
83411
83996
BLUP

Tjc
3
3
3
3
3
3
3

Kod
7308
7312
7315
7318
7319
7320
7323

Namn
IVRIG
NIKOLAUS
RAFAEL
URD
VIVALDI
ABSOLUT
ELIT.P

Stbnr Tjc Kod Namn
81778 3 7308 IVRIG
82421 3 7312 NIKOLAUS
82805 3 7315 RAFAEL
83158 3 7318 URD
83276 3 7319 VIVALDI
83411 3 7320 ABSOLUT
83996 3 7323 ELIT.P
NYA BLUP
81778 3 7308
82421 3 7312
82805 3 7315
83158 3 7318
83276 3 7319
83411 3 7320
83996 3 7323
AVELSINDEX
81778 3 7308
82421 3 7312
82805 3 7315
83158 3 7318
83276 3 7319
83411 3 7320
83996 3 7323
Patrik Persson

IVRIG
NIKOLAUS
RAFAEL
URD
VIVALDI
ABSOLUT
ELIT.P
IVRIG
NIKOLAUS
RAFAEL
URD
VIVALDI
ABSOLUT
ELIT.P

Kor
113
105
98
100
101
101

Föd M
115
102
96
95
95
105
95
Kalv
M
102
107
97
89
100
88
106
AIX
+5
+20
+9
+6
+1
+8
+1

Kvigor
Kor
Kvigor
122
109
119
111
106
112
98
91
100
95
100
97
102
107
111
98
94
94
Ungtjur saknar statistik
Föd
D
79
97
90
93
81
85
107
Kalv
D
120
103
109
110
118
121
94
MIX
100
121
99
103
90
107
100

200
M
99
118
101
109
90
113
97
Formklass
94
121
109
110
112
85
98
PIX
98
114
106
98
100
98
107

200
D
95
94
113
118
103
117
115
Fett
102
95
106
123
95
127
112
FIX
120
103
109
110
118
121
94

H
H
H
H
H
P
P

365
D
Total
95
95
124 109
112 113
108 113
105 104
105 111
115 115
Slakt
tillv.
101
109
105
103
97
115
113

Vad händer med proverna på SVA?
Odling för paratuberkulos är en omständlig procedur. Anledningen är att
Mycobacterium avium sp paratuberculosis (som bakterien heter) växer väldigt
långsamt och att det i träckproverna finns en hel del andra bakterier. Det gäller alltså att
döda alla bakterier utom paratuberkulosbakterien och sedan få den att växa.

Paratuberkulosbakterier (de ljusgula små prickarna på det gröna odlingsmediet)
Först skrivs proverna in i vårt datasystem och för ett unikt nummer och sedan börjar
odlingsprocessen. Ett prov tar tre dagar att förbereda för att börja odla.
Förberedelseprocessen går ut på att provet behandlas med olika antibiotika och andra
bakterie- och svampdödande medel som inte dödar paratuberkulosbakterien.

Varje prov sätts i sex rör.
Efter tre dagar sätts provet i sex rör med olika innehåll. Ett av rören saknar ämnet
mykobaktin som paratuberkulosbakterien behöver för att växa. På så sätt kan man
skilja den från liknande bakterier.

Det är många rör att läsa av. Sex rör för varje djur.
Paratuberkulosbakterien tar omkring två månader på sig att växa ut. Vi tittar på
odlingarna efter två veckor för att kontrollera att inga snabbväxande bakterier eller
svampar har tagit över odlingen och sedan läser vi av proverna efter två månader och
fyra månader. Får kan ha en speciellt långsamväxande variant av bakterien och därför
måste fårprover odlas i sex månader.
Förutom odlingen finns det nu en PCR-undersökning där
man letar efter bakteriens DNA. Analysen tar max 14
dagar istället för fyra månader och vi hoppas kunna
använda den i programmet senast nästa år.

Charlotta Fasth, laboratorieveterinär, Enhet för bakteriologi, Statens
veterinärmedicinska anstalt. E-post: charlotta.fasth@sva.se. Tel 018-67 42 61
Fick du detta Nyhetsbrev som brev – tacksam för din mejl-adress för kommande
utskick!!!!!!!!!
Vänligen,
Virpi Welling & Ulrika Andersson

LIMOUSIN SHOPEN
LIMOUSIN ALMANACKA 2011
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
Limousin muggar, blå med samma logga som vit
Keps, fin variant med texten ”Limousin” i brodyr

42 kr
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
45 kr
100 kr

Pris inkl moms, Beställning görs till Robert Lundström,
Tel/fax 0930-711 83, mobil 070-366 36 48
mail: robert@nordmaling.nu

Aktuell information från Kassören…
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 stambokföringsersättning
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 2011.
Kopia av seminfakturan på doserna bifogas fakturan
ÅRSBOKSTAV 2012 - H
Carina Hansson

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

107 V EURE av Oderup med URVILLE dotter
Årets tjurkalvar till salu är efter stamtjurarna
DANTE av Oderup, 49, 349, 693 kg, tillv 2 202 g/dag, AIX +17
Sverige 2:a på Topplistan för Avelstjurar i Produktionsindex, PIX 125
och DEXIUS av Kullen AIX +4, PIX 106
samt semintjurarna URVILLE, URBAN COWBOY,
COLORADO, OBIWAN och SOLID
Besökare är alltid Välkomna!
Carina o Rolf Hansson
Oderup, Hörby
Tel/fax 0415-404 57
Carina 076-127 27 73, Rolf 070-574 06 66
E-post: oderup@telia.com
Hemsida: www.oderup.se

