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31 personer deltog dette år i Avlsforeningens studietur til Canada. Med mere end 8.800 km fra vest til øst 
så er Canada vitterligt et stort land. Vi lagde ud med 3 dage helt mod vest, med Vancouver som base. 
Vancouver ligger ud til Stillehavet ved det smukke Britisk Colombia. Under de tre dage besøgte vi i alt 3 
gårde, heraf 2 gårde på øen Vancouver Island som tog 1 ½ time i færge at nå fra fastlandet.  

På Vancouver Island bor der ca. 800.000 mennesker, en ø der er lidt større end Jylland. Med blot 40 
malkebesætninger tilbage på øen, så er der langt til naboen. Alt kraftfoder skal transporteres til øen, men 
der findes dog et mindre mejeri. Sidste dag i Vancouver området var et besætningsbesøg lidt syd for den 
store million by. Den tætte beliggenhed til storbyen smittede også af på jordpriserne, hvor hektarprisen 
kunne nå op i nærheden af 1.0 mio. kr… 

   
 
Smuk solnedgang fra færgen på vej hjem fra Vi takker vores værter for et fint besøg ved  
Vancouver Island.    Martiann Holstein syd for Vancouver by.  
 
Mandag eftermiddag gik turen videre med fly over Rocky Mountains til Calgary hvor en bus kørte os direkte 
fra lufthavnen op til Banff i Rocky Mountains i 1.300 til 1.500 meters højde.  Vinteren var allerede kommet, 
og sne lå på gaderne. Næste dag var afsat til en tur i den skønne natur. Vejret var ikke helt med os fordi det 
sneede lidt, men vores guide gjorde alt for at vi fik en god og interessant dag med masser information om 
Canada’s første og ældste national park.  
 
Onsdag morgen tidlig afsted for at nå flyveren til Toronto. Det var rigtig koldt den morgen. Temperaturen 
viste en overgang minus 21 grader. Hvis vi ikke var klar over at Canada var et stort land, så fik vi syn for 
sagen. Bare vores flyvetur fra Calgary i Alberta til Toronto tog 3½ time og så var der stadig godt stykke vej til 
Quebec og New Foundland helt mod øst.   

        



Turen gik direkte syd på til Niagara vandfaldene. En køretur på små 2 timer. Aftensmaden blev indtaget på 
en tagrestaurant med flot udsigt udover vandfaldene der var oplyste i forskellige farver. Næste morgen fik 
vi lejlighed til at komme helt tæt på vandfaldene og mærke brølet fra de enorme vandmængder.   

Derefter stod det på 3 gårdsbesøg. Første besøg var en mindre besætning med 60 køer i bindestald. Her fik 
en meget flot og varm modtagelse. De var så stolte over at få besøg fra Danmark og vi blev budt på kaffe, 
varm cider og flere slags forskellige kager. De næste to besætninger var to meget spændende besøg. Første 
besøg var en af de bedste Canadiske avlsbesætninger netop nu, Claynook Farm, hvor vi fik et godt indblik i 
hvad der kræves for at være i den absolutte top når der gælder levering af avlstyre. Her blev vi budt på en 
let frokost på staldgangen inden turen gik videre til dagens sidste besøg, en blot 3 år gammel ny løsdrifts-
stald til 110 køer, Darcroft Farm. Igen blev vi mødt med stor gæstfrihed og stor entusiasme. I hele taget en 
rigtig god og givtig dag.  

Så gik turen til Toronto hvor vi overnattede de to næste nætter. Fredagen var afsat til besøg på det store 
dyrskue, The Royal Winter Fair Show med mere end 400 Holstein dyr. Og når du blev træt af at kigge på 
køer, så kunne du gå i de tilstødende haller og se mange andre dyreracer lige fra kaniner, høns, til får m.m. 
Og endelig et stort fødevaremarked og med alt muligt udstyr til heste, da hesteshowet var et af det store 
trækplaster over de 10 dage udstillingen varede.  

  

Skabe til dyrskue udstyret. Flot skal det være.. Konkurrence i at levere de største græskar…  

Sidste dag var afsat til sightseeing af Toronto by. Her blev vi desværre ”brændt af” da ingen guide dukkede 
op, men det lykkedes med kort varsel at finde en anden, men det er aldrig optimalt. Dagen blev reddet af 
frokosten i det mere end 500 meter høje CN Tower, hvor vi indtog frokosten i 350 meters højde. Fantastisk 
udsigt og en herlig mad. Efterfølgende gik turen til lufthavnen for at vende snuden hjem til Danmark efter 
otte dages studietur. Dagene var smuttet afsted, men når man er i godt selskab og får mange oplevelser, så 
går tiden hurtigt. 

 

Gruppebillede Downtown Vancouver i nærheden af byens gamle rådhus.  

I øvrigt henvises til artiklerne i medlemsbladet Dansk Holstein 2019-03, for flere detaljerede oplysninger. 


