
Familien Hansen på ”Højager” i
Hjerting har altid gået meget
op i avl og køer med høj ydelse.
En ny stald fra 2014 sætter des-
uden ny standard for kokom-
fort med lave byggeomkostnin-
ger. Se nogle af landets bedste
køer i den spændende stald ved
Dansk Holsteins årsmøde.

Erik Hansen har om nogen fået
kvægavl ind med modermælken,
opvokset på ”Højager” med en af
Danmarks mest inkarnerede
kvæg avlere som far. Siden blev
det til job som afkomsinspektør i
15 år indtil Erik og fru Sanne i
1994 købte en nabogård til  Høj -
ager. Erik og hans far Niels kørte
Højager som I/S indtil 2003, hvor
en fodermester overtog faderens
halvpart. Siden 2010 har Erik selv
ejet og drevet Højager Holstein
med hjælp fra de fem børn og
dygtige medarbejdere.

Følger Vikings avlsmål – 
i det store hele
”I det store hele følger vi Vikings
avlsstrategi, og rådgiver Torben
Nørremark udarbejder insemine-
ringsplan i tråd med avlsmålet i
NTM med lidt ekstra vægt på
malkeorganer og ydelse”, indle-
der Erik. ”Målet er maksimal øko-
nomisk avlsfremgang pr  genera -
tion, hvorfor vi anvender 90% ge-
nomiske tyre selekteret for NTM
– 90% fra Viking og 10% – uden-
landske tyre med vægt på  ekste -

riør. Vi avler ikke specifikt efter
eksteriør til de 90% af vores dyr,
men alligevel synes jeg, vi har høj
eksteriørmæssig standard i be-
sætningen.

Dyrskuer samler familien
”I 10% af besætningen eksperi-
menterer vi med eksteriørlinjer,
da vi og vores børn går meget op i
udstilling på dyrskuer. Mens jeg
arbejdede som afkomsinspektør,
var børnene gerne med på
dyrskuer, og Landsskuet i Her-
ning var og er stadig hele famili-
ens fælles oplevelse. Her fik de in-
teresse for klargøring af dyr og
deltog selvfølgelig i de spænden-
de mønstringskonkurrencer samt
hele det sociale liv i staldene og
på campingpladsen”, fortæller Erik.

Billig stald 
med høj kokomfort
I 1998 byggede familien Hansen
ny løsdriftsstald til 125 køer og i
den 2 x 8 malkestald med malke-
høj. I december 2009 brændte de
gamle avlsbygninger, der indtil da
blev anvendt til kvie- og kalveop-
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Hele familien Hansen står bag
årsmødet 2017.

dræt samt halmopbevaring. Hel-
digvis kom ingen mennesker eller
dyr til skade. Brandsummen blev
i 2013 anvendt til en ny løsdrifts-
stald med fokus på kokomfort og
lave byggeomkostninger pr. ligge-
/ædeplads. Brandsummen dæk-
kede næsten halvdelen af den
nye 6-rækkede stald med sand i
båsene og indvendigt overdækket
forderbord med fanggitter. Målet
om én ædeplads pr. liggeplads
blev muligt takket være udven-
digt foderbord med nakkebom til
1/3 af køerne for enden af stal-
den. Det fungerer fremragende
og kun i regnfuldt vejr foretræk-
ker køerne det indvendige foder-
bord.
Stalden har fast, rillet gulv og fal-
der 1 m fra ende til anden, så det
er let at skrabe gulvet med traktor
ned til den udvendige gyllelagu-
ne, hvor sandet bundfælder.
Øverst på Højagers ønskeliste står
en ny 2 x 16/20 fast-exit  malke -
stald. ”Den nuværende sildebens-
malkestald har kun 2 x 7 pladser,
og derfor malker vi næsten hele
døgnet. Det er hverken økono-
misk optimalt eller arbejdsmæs-
sigt holdbart i længden.

Læs en mere fyldig reportage om
Højager i selve Årsmøde
programmet og se intro video til
de 3 værter på foreningens
hjemmeside



Marlene & Thomas Hansen er
syvende generation på ”Bjørne-
kær”. Der er sortbrogede køer i
staldene, og det har der været
siden gården blev udflyttet fra
landsbyen Hjerting i 1700-tal-
let.

Dengang var der hornede jydske
køer i tøjr, malkepiger og karle på
egnens mange bøndergårde. I dag
er køerne i Hjerting samlet i to
moderne løsdriftsstalde – hvoraf
”Bjørnekær” er den ene.
Thomas overtog gården med 100
køer fra far Svend i 2003. Siden er
det gået stærkt, så der nu er 330
Dansk Holstein køer i en løs-
driftsstald fra 2006.

Tester alle kalve
”Vi købte nogle dyr ind i starten,
men ellers har vi klaret udvidel-
sen med eget opdræt takket være
lav udskiftningsprocent – aktuelt
26,8% – og anvendelse af køns-

sorteret sæd”, indleder Thomas.
”Nu har vi rigeligt opdræt og avls-
strategien er for to år siden  æn -
dret til brug af kødkvægssæd til
de ringeste køer. Dette er egentlig
mere af nød end af lyst, for havde
vi plads, ville vi lave kvier, sortere
og sælge den ringeste til eksport.
Fremover kan vi sortere kvierne
med langt større sikkerhed, da vi
for tre måneder siden rutine-
mæssigt begyndte at genomisk te-
ste alle kalve ved isætning af øre-
mærke”, fortæller Thomas.

Ingen hellige køer
Marlene er uddannet jordbrugs-
teknolog og arbejder med økono-
mi og strategirådgivning i det
daglige. Thomas & Marlene kører
tæt parløb omkring optimering
og styring af omkostningerne, der
er nøglen til bedre bundlinje. Alle
investeringer skal give afkast, og
de ikke bange for at slagte ”hellige
køer”. Fremover bliver 1. kalvs

køerne derfor ikke kåret, da par-
ret vurderer at genomisk test er
en bedre investering. Her får de
komplet information om køernes
avlsværdier – også for de usynlige
egenskaber som sundhed og re-
produktion. Rådgiverne anven-
der alligevel ikke kåringerne i
avlsplanlægningen, mens geno-
misk test både anvendes strate-
gisk og finder de allerbedste dyr
til ET med aktuelt fire skyllekon-
trakter.

Funktionelt avlsmål
På ”Bjørnekær” leverer Viking 80-
85% af sæden fra genomiske tyre
og resten er døtre afprøvede tyre
fra Semen & Cattle Shop. Thomas
mener, den strategi giver en god
balance mellem de to typer af ty-
re og sikrer køer med mere styrke.
Eksteriørmæssigt ønsker Thomas
robuste køer af middel størrelse
med parallel hasestilling bagfra
og yvere med lille dybde og i god
balance. Middelstore køer er en
fordel – både funktionsmæssigt
og økonomisk.

Reproduktion på 0,35 
ved køerne
Reproduktion er et fokusområde
på Bjørnekær, og god  reproduk -
tion kan ses direkte på bundlin-
jen. Der er Heatime anlæg ved
både køer og kvier, hvilket er en
stor hjælp i det daglige arbejde.
Reproduktionseffektiviteten har
altid ligget højt ved kvierne med
aktuelt 0,40. Hos køerne er der
sket signifikant forbedring det se-
neste års tid til nu 0,35. En del af
forbedringen skyldes uden tvivl
bedre kvalitet af majsensilage. 

Læs en mere fyldig reportage om
Bjørnekær i selve Årsmøde
programmet og se intro-video til
de 3 værter på foreningens
hjemmeside
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Marlene, Jonas, Thomas og Jeppe foran ”Bjørnkær” med kalv 5836 (VH
Storm x VH Brilon)



Kirsten og Thomas Andreasen
på ”Villemajgaard” er sammen
med deres tre børn og foderme-
ster Troels Kynde dedikerede
og passionerede Holstein avle-
re med fokus på sundhed og
eksteriør. Resultaterne beviser,
at det sagtens kan være både/
og ikke enten/eller.

Kirsten og Thomas overtog ”Vil-
lemajgaard” i 1998 efter Lis &
Bent Conradsen. Dengang var
der 65 køer i bindestald og avls-
mæssigt en af de bedste sortbro-
gede besætninger i Sønderjylland.
Udviklingen er siden fortsat i højt
gear med ny løsdriftsstald i 2001
til 130 køer og siden udvidet af to
omgange til godt 300 køer.

Ekstra vægt på eksteriør
Avlsstrategisk forsøger Thomas at
kombinere sundhed og eksteriør.
”Det ene skal ikke udelukke det
andet”, indleder Thomas. ”Inden
for det seneste år har vi lavet otte
skyllekontrakter med Viking,
hvor fokus er højt NTM, godt eks-
teriør og god sundhed.  Herud -
over har vi i besætningen en
gruppe køer, hvor vi har ekstra
vægt på eksteriør, og som vi også
supplerer med avlsmateriale ek-
sempelvis embryoner fra udlan-
det.

Flittig leverandør af tyre til
Viking
”Villemajgaard” er flittig leve-
randør af tyre til Viking, og en af
de hotteste er VH Monty P (Mil-
ford P x Balisto) med NTM +33
der pt anvendes som tyrefar. VH

Plato (Picanto x VH Cadiz) har ak-
tuelt NTM + 25 og er med 30.000
doser blandt de fem mest an-
vendte tyre i Viking i 2016. Ved
Dansk Holstein årsmødet får del-
tagerne mulighed for at se mødre
og mormødre til både Monty og
Plato. Thomas vil fremadrettet ge no-
 misk teste alle kalve i besætnin-
gen. Forhåbentlig resulterer det i
flere skyllekontrakter med Viking.

Landsskuet – årets højdepunkt
Familien går rigtig meget op i ud-
stilling og dyrskuer, og derfor er
det vigtigt med gode eksteriør-
dyr. De tre børn Anne (18), Jeppe
(15) og Morten (11) har været
med på dyrskue siden de sad i
barnevogn og er vilde med at
klargøre og mønstre kalve, kvier
og køer på de lokale skuer i Aa-
benraa og Ribe. Årets højdepunkt
er dog Landsskuet i Herning, hvor
hele familien er sammen i alle
dagene. Det gælder forberedelse,
klargøring, mønstring og bedøm-
melse og ikke mindst det sociale
samvær med andre der deler de-

res interesse for køer. I 2016
vandt de Miss Holstein titlen på
Agromek med ko 3627 (Bigtime x
D Sammy). Denne fantastiske ko
nedstammer ligesom andre af
besætningens bedste køer fra
Bent Conradsens berømte avlsko
Winfarm 210.

Skyller også med X-Vik
sæd
Avlsrådgiver Torben Nørremark
har i samarbejde med foderme-
ster Troels Kynde og Thomas an-
svaret for avlsstrategien og avls-
planen. Insemineringsplanen er
sammensat af ca. 75% Viking-ty-
re suppleret med udenlandske
tyre primært købt gennem Vi-
king og nogle få eksteriørtyre fra
private distributører. Det sker og-
så, at de skyller nogle eksteriør-
køer/kvier med X-sæd, selvom
NTM ikke er på kontraktniveau.
Målet hermed er at få kviekalve
med godt eksteriør til udstilling.
På ”Villemajgaard” kårer de fort-
sat alle køer – både fordi de prio-
riterer eksteriør og fordi familien
samt Troels går meget op udstil-
linger og kender hver enkelt ko.

Læs en mere fyldig reportage om
Villemajgaard i selve Årsmøde
programmet og se intro video til
de 3 værter på foreningens
hjemmeside
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Kirsten, Jeppe, Anne, Morten og Thomas med ko 3627 
(Bigtime x D Sammy) og ko 3630 (Dude x Buckeye)


