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Jens (67) og Rasmus (37) Jensen byder 

velkommen til den veldrevne gård. Jens 

og hans kone Anne-Marie købte oprinde-

ligt gården i Vrendsted i 1987 og flyttede 

gården i 1999 udenfor byen til helt nye byg-

ninger. Siden er der bygget ny stald i 2006 

og bygget til i 2012, så stalden nu rummer 

710 årskøer.

 

REPRODUKTION SAT I SYSTEM
”De gode resultater i kostalden grundlæg-

ger vi allerede den dag kalvene bliver født”, 

indleder Jens, der har ansvaret for kalvepas-

ningen. ”Der er dybstrøelse i kælveafdelin-

gen og selve kælvningen sker i fællesbokse. 

Herefter lukker vi ko og kalv i enkeltboks, 

hvor de går sammen, mens vi sikrer, at kal-

ven får 4 l råmælk. Herefter rykker kalvene 

op på den gamle gård, hvor de får sødmælk 

i 8-9 uger. De bliver tilbudt kalveblanding 

med glidende overgang til samme fuldfo-

derblanding som køerne. Når kviekalvene 

er fem måneder gamle flytter vi dem over på 

en tredje ejendom, hvor reproduktionsarbej-

det foregår med god hjælp at Heatime og 

Vikings inseminør. Vi er meget tilfredse med 

Heatime – både hos køerne og kvierne”, 

fremhæver Jens. ”Det er en stor arbejds-

lettelse, at både Rasmus, fodermester og 

inseminør får besked direkte på telefonen 

om dyr i brunst”. Resultaterne taler for sig 

selv med repro-effektivitet på 0,30.

FOKUS PÅ KLOVSUNDHED
På Vestergaard køber de sæden hos Vi-

king og rådgiver Jørgen Buur har ansvaret 

for insemineringsplanen. 

Siden 1999 har der været sand i sengebå-

sene på Vestergaard. Jens og Rasmus er 

ikke i tvivl: ”Det er der også om 20 år! Man-

ge i rådgivningstjenesten tvivlede på sand 

for 20 år siden, men nu har de fleste nyere 

stalde båse med sand. Sand er absolut det 

bedste for koens sundhed og velvære.

Selv med sand i båsene er klovsundheden 

en udfordring, hvorfor denne egenskab har 

højest prioritet i avlsmålet. Klovbeskæring 

klarer de selv og er fast rutine to formidda-

ge hver uge.

DAGLIGDAGEN
På trods af den høje ydelse på 12.250 kg 

EKM malker de kun to gange på Vester-

gaard. Det sker i en 2 x 30 side-by-side 

Stranko malkestald med al teknik i kælder 

under malkegraven. Det giver mindre 

vedligeholdelse, hurtig rengøring og lavt 

støjniveau. 

På nær finsnitning og mejetærskning 

udfører de selv markarbejdet med 620 ha 

græs, majs, korn og roer.   Regnskabet deler 

Rasmus med Anne-Marie, og de har yderst 

positive erfaringer med ”Summax” - det pa-

pirløse kontor. Rasmus´ kone Helene er ude-

arbejdende og familielivet med parrets tre 

børn Alberte, Mathias og Andreas skal der 

også være tid til. Det gælder både strandtu-

re og dyrskuer – dog uden egne dyr. 

Løkken er andet end badenymfer og strandløver. Det er også historien om 
familien på Vestergaard og deres 700 Holstein-køer der yder 12.250 kg EKM til 

mejeriet med 2 x daglig malkning og repro-effektivitet på 0,30. 
Imponerende resultater der ikke kommer af sig selv. 

FAMILIEN VESTERGAARD 

– Mathias, Alberte & Andreas, Anne-Ma-

rie & Jens og Rasmus & Helene.

T E K ST POUL BECH SØRENSEN, MARIAGER

– 700 kø� � 12.250 � EKM
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I/S VESTERGAARD 

AVLSMÅL:

1.Lemmer & klove

2. Ydelse

3. Sundhed
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FAMILIEN PÅ KÆRGÅRD
Malene og Mads Sørensen med børnene Aksel 

og Alfred.

– � ���	
� i �n ���e � 1%
På Kærgård ved Løkken er der gået sport i god reproduktion uden brug af elektroniske 

hjælpemidler som f.eks. Heatime. At det kan lade sig gøre, viser den seneste repro-opgørelse, 
hvor Kærgård er nr. 19 ud af 2.600 besætninger. Den gode reproduktion og ydelsen 

på 12.100 kg EKM kan aflæses direkte på bundlinjen.

T E K ST POUL BECH SØRENSEN, MARIAGER

Malene og Mads Sørensen (41) har været 

selvstændige siden 2003. Året efter 

byggede de ny stald til køerne på Kærgård, 

mens de gamle stalde på naboejendom-

men bliver anvendt til opdrættet.

Hvor der i mange besætninger i dag 

anvendes elektroniske hjælpemidler til 

overvågning af dyrene, sværger Mads og 

hans team på Kærgård til systematik og 

manuel kontrol”. Der er ligesom gået sport 

i god sundhed og reproduktion på den 

gode gammeldags facon”, indleder Mads. 

Ved opdrættet har vi indrettet stalden med 

løbehold, hvor vi kommer forbi flere gange 

dagligt. Vi prioriterer kontakt med og tid 

til overvågning ved dyrene højt, og vi gør 

meget ud af at inddrage vores driftsleder 

og to medhjælpere i dette arbejde. Min 

far er stadig aktiv i bedriften. Han kommer 

næsten dagligt for at se til os og dyrene, 

og med sin erfaring er han en uvurderlig 

ressource”, fremhæver Mads.

TESTER ALLE HUNDYR 
OG SKYLLER DE BEDSTE
I den seneste landsdækkende repro-op-

gørelse ligger Kærgård nr 19 ud af 2.600 

deltagende besætninger med repro-ef-

fektivitet 0,34 ved køerne og 0,31 ved 

kvierne. ”Vi har siden 2014 genomisk testet 

alle hundyr, og jeg mener, det er et super 

redskab til at finde de avlsmæssigt bedste 

dyr. Vi solgte en tyr til Viking, VH Lomee 

(VH Leo x D Orange) med aktuelt NTM +26, 

og indtægterne herfra investerer vi i ET”, 

fortæller Mads. 

SÆLGER 70-100 KVIER 
TIL LEVEBRUG
De genomiske testresultater bliver anvendt 

ved sortering af opdrættet.  ”Kvier og køer 

med NTM +13 og derover inseminerer vi 

med kønssorteret sæd. Til resten anvender 

vi sæd af blåkvægtyre, og krydsnings-kal-

vene sælger vi til en lokal slagtekalvepro-

ducent, der opfordrede os til denne strategi 

i 2013”, beretter Mads. 

Målet er, at køerne skal holde længere, da 

det giver mulighed for endnu større salg 

af kvier. God sundhed og reproduktion er 

forudsætningen for et langt koliv, og på 

den måde bidrager højere koalder dobbelt 

til bundlinjen”, fremhæver Mads.

SUNDHED VÆGTER HØJT 
I AVLSMÅLET
Mads bemærker, at kurven med det 

gennemsnitlige NTM i besætningen stiger 

stærkt, siden de skiftede til strategien med 

genomisk test af alle hundyr, kønssorteret 

sæd til de bedste og salg af den avlsmæs-

sigt dårligste tredjedel af kvierne. 

Klovsundhed og yversundhed er vigtige 

fokusområder på Kærgård. Derfor har disse 

to egenskaber ekstra vægt i avlsmålet, som 

ellers overordnet kører efter NTM. 

Familien på Kærgård glæder sig til at byde 

årsmødegæsterne velkommen i septem-

ber, hvor lyset i Vendsyssel er intenst og 

himlen høj og blå.

Læs en mere fyldig reportage om Kær-

gård i selve Årsmøde programmet og se 

intro video til de 3 værter på foreningens 

hjemmeside. 
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KÆRGÅRD

AVLSMÅL:

1) NTM 

2) Lemmer og klove 

3) Yversundhed
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Siden etableringen i 1999 er der sket 

meget på Østergaard. Hvor de 60 køer 

dengang stod i en ældre bindestald, er 

der nu 250 køer i løsdriftsstald fra 2005. 

Opdræt, goldkøer og kælvedyr er i en ny 

stald fra 2014 med sand til goldkøerne og 

halm-kalk-vand blanding til kvierne.  Kø-

erne bliver malket i en 2 x 14 side-by-side 

malkestald, og ydelsen er 11.200 kg EKM 

ved 2 x daglig malkning

SUCCES MED AVLSARBEJDET
Dorte (43)og Bo (45) deler begge passio-

nen for avl og interessen for Holstein-ra-

cen. Samtidig har de fuldt fokus på bundlin-

jen, og avlsarbejdet skal bidrage maksimalt 

hertil. De har testet alle hundyr siden de 

kom med i LD projektet. Genomisk test, 

ydelseskontrol, registreringer og kåring 

er alle vigtige redskaber i avlsarbejdet på 

Østergaard. 

En af besætningens bedste køer er ko 

4108 (VH Booth x VH Zico) der blev testet 

med NTM + 33 og aktuelt NTM +30, selvom 

hendes mor kun havde omkring 0 i NTM. 

Efter den positive test blev 4108 skyllet, og 

leverede to tyre til Viking: VH Badger (VH 

Bruce) og VH Stilo (VH Story) der i dag har 

henholdsvis +35 og + 27 i NTM. Begge tyre 

er brugstyre og anvendt som tyrefædre i 

Vikings avlsprogram.  

En af besætningens VH Cosmo-døtre nr. 

4364 testede som den 10. højeste i Viking 

med NTM +27 og blev skyllet med Lager. 

Skylningen gav fire tyrekalve og den højest 

testede er solgt til Vikings avlsprogram. 

Inden for de seneste år har Dorte og Bo 

skyllet fem gange på fire dyr, hvilket har 

givet syv tyrekalve, hvor de tre er solgt til 

Viking, alle tre fra samme kofamilie. Se det 

er virkelige succeshistorier fra praksis og 

Vendsyssel!

NTM ER OVERORDNET MÅL
Bo fremhæver rådgiver Jørgen Buur som 

værdifuld sparringspartner både i den 

strategiske planlægning af besætningens 

avlsarbejde og på enkelt dyrniveau med 

insemineringsplanen.

Overordnet udvælges både hundyr og tyre 

efter højest muligt NTM. Bo mener, at NTM 

sikrer det bedste resultat på bundlinjen, da 

alle vigtige egenskaber er inkluderet og 

vægtet til deres aktuelle økonomiske vær-

di. En af de største udfordringer i besætnin-

gen er klovsundhed, hvorfor der er ekstra 

vægt på denne vigtige egenskab.

MESTER I REPRODUKTION
Reproduktionen er absolut overbevisende, 

og i 2017 blev de repro-mestre på Øster-

gaard ved kvierne med effektivitet 0,43, 

mens køerne ligger på pæne 0,27.  ”Super 

reproduktion er imidlertid mere end Hea-

time. Gode forhold og renlighed omkring 

kælvningen, fuldfodring med kvalitetsråva-

rer korrekt afbalanceret med energi, protein, 

struktur, vitaminer og mineraler samt syste-

matik og overvågning har stor betydning for 

reproduktionen”, understreger Bo.

Læs en mere fyldig reportage om Øster-

gaard i selve Årsmøde programmet og se 

intro video til de 3 værter på foreningens 

hjemmeside

Dorthe og Bo Skovbjerg driver ejendommen Østergaard med fokus på avl, 
ydelse og bundlinje. De tester alle hundyr, skyller de bedste og sælger tyre til 

Viking heriblandt tyrefædrene VH Badger og VH Stilo.

FAMILIEN PÅ ØSTERGAARD
Dorthe & Bo samt børnene Camilla, 

Kasper og Karoline med tyremor 4108 

(VH Booth).

T E K ST POUL BECH SØRENSEN, MARIAGER

– 250 å�kø� �d ��s på �l
ØSTERGAARD

AVLSMÅL:

1. NTM

2. Lemmer og klove

3. Sundhed

4. Koncentreret 

      mælk
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