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Guld      sponsorer

VikingDenmark  • Bovi-Denmark  • De Laval A/S

Sølv      sponsorer

DLG-Vitfoss  • Lely Nordic A/S  • Landbo Nord
Semen and Cattle Shop  • RØKA

Bronze      sponsorer

Alltech  • Allflex dan-mark  • Brdr. Ewers   • Compex-gruppen  • Gjensidige

Dalum Landbrugsskole  • S. A. Christensen & Co.  • Hornsyld Købmandsgård

Himmerlands Vikarservice  • Dairy Systems Danmark ApS  • Kobørster.dk

BJ-Agro  • Rostgaard Maskinstation  • Landbo Nord  • Orla Hansen AS

Dan Egtved A/S  • Linds A/S  • Hypred Scandinavien  • Danish Crown

Syddansk Kvæg  • Sorring Maskinhandel A/S  • Semex

BreednCare Danmark  • JYDELAND maskinfabrik  • DLF  • LVK

KWS Scandinavia  • Ribe-egnens dyrlæger  • SAGRO  • OLE EBBESEN

Leasing Fyn  • Limagrain AS  • Dansk Vilomix  • Stenderup/Triolet

Mosegaarden  • Grotrian A/S  • Staldmæglerne AS  • Kongskilde

Dyrlægerne OptiVet  • Erri-Comfort A/S  • Vamdrup Klovbeskæring

Vallø Danmark  • Jobstafetten  • Nutrimin  •

En stor tak til vores sponsorer og annoncører. 
Jeres hjælp er med til at sikre et godt Årsmøde

Brdr. Holst Sørensen AS
Gråsten Landbrugsskole
Trans-Embryo Genetics

Hi Spec

Rotor A/S
Realkredit DK / Danske Bank

Cattle ET Riis

Eurofins
RYK-fonden

Danish Genetics A/S

Annoncører



Program

kl.  9.00 Morgenkaffe

kl.  9.30 Velkomst

kl. 10.00 Årsmøde

kl. 10.30 Ledsager-

arrangement 

m. Trine Gadeberg

kl. 12.00 Frokost

kl. 12.30 Besætningsbesøg

kl. 18.00 Aftenfest

ÅRSMØDETS
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formand 

Kristian Nielsen og chefkonsulent
 Torben Lund

3. Eventuelt

PROGRAM
fredag den 29. september 2017

Rødding

BESÆTNINGSBESØG
HOS:
• Højager Holstein v/Erik Hansen, Hjer ting

• Bjørnekær v/Thomas Hansen, Rødding

• Villemajgård v/Thomas Andreasen
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Ledsagerarrangement 
ved Trine Gadeberg

Musikalsk oplevelse. Trine
Gadeberg er kendt bl.a. fra
gruppen City-Singler, re-
vyer m.m.



Bovi-Denmark A/S
Sdr. Tingvej 6, DK-6630 Rødding

Telefon: +45 75 50 41 11
E-mail: bovi@bovi-denmark.dk

www.bovi-denmark.dk

Lavdrægtige kvier 
af god kvalitet til eksport
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Lige nu!Stor efterspørgseltil flere lande

Tilmelding til kontoret
eller din lokale 
kontaktperson!
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Velkommen til årsmøde i Sønderjylland
I Sønderjylland glæder vi os til at byde vel-
kommen til Dansk Holsteins årsmøde, hvor
formiddagsmødet  foregår i Rødding Centret,
og aftenfesten afholdes i Ribe Fritidscenter.
Ledsagerarrangementet kommer ligeledes til
at foregå i Rødding, hvor den sønderjydske
sanger- og skuespillerinde Trine Gadeberg vil
underholde i Frimenighedskirken. Kirken er
tæt forbundet med og også nabo til Rødding
Højskole, som er Danmarks ældste højskole. 
Årsmødet foregår i den nordlige del af Søn-
derjylland, hvor en del af jorden, tilhørende
besætningsbesøgsværterne, grænser op til
Kongeåen, som udgør et knudepunkt for vo-
res fælles Danmarkshistorie, idet Kongeåen
udgjorde landegrænsen fra 1864-1920.
Som avlsforening er Sønderjyllands Holstein
den forening,, der tæller flest medlemmer. I
2015 blev foreningens område og medlemstal
udvidet idet Kolding/Brørup Holstein delte
sig mellem Vestjydens Holstein, Hærvejens
Holstein og Sønderjyllands Holstein. 

Der er i år 3 besætningsbesøg på program-
met, og vi er glade for, at det er lykkedes at
finde 3 landbrug indenfor meget kort afstand -
faktisk kan det lade sig gøre at cykle rundt….
Højager, Bjørnekær og Villemajgaard ligger
med 5 min. kørsel imellem sig og med højst
20 km til Ribe. Vi håber derfor, at folk vil give
sig god til at nyde besætningsbesøgene og få
en god snak med kollegaer, sponsorer og be-
sætningsbesøgsejerene i løbet af eftermidda-
gen, inden turen går til Ribe, hvor vi skal mø-
des til en festlig aften med lækker mad og god
musik, som i år leveres af Madam Blå og
Pop*Rockerne. 

Som sagt glæder vi os til at se jer, og vi håber,
at rigtig mange vil tage en fridag og nyde fæl-
lesskabet til årsmødet i Sønderjylland. 

Vi ses d. 29. september. 

Sønderjyllands Holstein
Thomas Askov Andreasen

Velkommen til årsmøde

Højager Ashlar Astrid, 4. kalvs ko foran Rødding Højskole
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Festarrangement:
Kl. 18.00-01.00 Aftenfest med 3 retters 

festmenu

Kl. 21.00 Anerkendelser

Kl. 00.30 Natmad

Aftenfest i Ribe Fritidscenter
Pris for aftenens program kr. 390,- 
(inkl. drikkevarer under middag).

Omklædning
For ikke overnattende gæster vil der være 
adgang til bade- og omklædningsfaciliteter 
i Ribe Fritidscenter.

Overnatning
Ribe Byferie Resort, Damvej 34, 6760 Ribe
Danhostel Ribe, Sct. Peders gade 16, 6760 Ribe

Musik: Madame Blå og PopRockerne

DANSK HOLSTEIN • ÅRSMØDE

Aftenfest i Ribe Fritidscenter

2. kalvs Doorman ko fra Højager Holstein
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Højager Holstein – avl,
kokomfort og høj ydelse
Tekst og billeder af Poul Bech Sørensen, Mariager

og drevet Højager Holstein
med hjælp fra de fem børn og
dygtige medarbejdere, da Erik
som formand for Holstein i Vi-
king Genetic er væk fra bedrif-
ten mange dage om året.

Følger Vikings avlsmål – i det
store hele
”I det store hele følger vi Vi-
kings avlsstrategi, og rådgiver
Torben Nørremark udarbejder
insemineringsplan i tråd med
avlsmålet i NTM med lidt eks-
tra vægt på malkeorganer og
ydelse”, indleder Erik. ”Målet
er maksimal økonomisk avls-
fremgang pr generation, hvor-
for vi anvender 90% genomi-
ske tyre selekteret for NTM –
90% fra Viking og 10% uden-
landske tyre med vægt på ek-

steriør. Vi avler ikke specifikt
efter eksteriør til de 90% af vo-
res dyr, men alligevel synes
jeg, vi har høj eksteriørmæssig
standard i besætningen, med
bl.a. tre super gode VH Booth
døtre, hvor de to yder over 50
kg EKM dagligt”, fremhæver
Erik. ”Vi har været med i LD-
projektet i 1  år, og tester alle
kalve. Vi har pt. to skyllekon-
trakter med Viking, men vi bur-
de skylle flere dyr”, indrøm-
mer Erik.

Dyrskuer samler familien
”I 10% af besætningen ekspe-
rimenterer vi med eksteriørlin-
jer, da vi og vores børn går me-
get op i udstilling på dyrskuer.
Mens jeg arbejdede som af-
komsinspektør, var børnene

Dansk Holstein – Årsmøde Sønderjylland
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Familien Hansen på ”Højager”
i Hjerting har altid gået meget
op i avl og køer med høj ydel-
se. En ny stald fra 2014 sætter
desuden ny standard for ko-
komfort med lave byggeom-
kostninger. Se nogle af lan-
dets bedste køer i den spæn-
dende stald ved Dansk Hol-
stein’s årsmøde.
Erik Hansen (61) har om nogen
fået kvægavl ind med moder-
mælken, opvokset på ”Høj-
ager” med en af Danmarks
mest inkarnerede kvægavlere
som far. Siden blev det til job
som afkomsinspektør på
Landskontoret/Seges i 15 år
indtil Erik og fru Sanne (56) i
1994 købte en nabogård til
Højager. Erik og hans far Niels
kørte Højager som I/S indtil
2003, hvor fodermester Troels
Kynde overtog Niels’ halvpart.
Siden 2010 har Erik selv ejet

HØJAGER HOLSTEIN
310 DH årskøer
Gns. 12.5515 kg EKM
3 x dgl. malkning
Gns. livsydelse: 40.747 kg
EKM
Reproeff. køer 0,21 – kvier
0,31
250 ha – majs, græs, korn
og vedv. græs
Maskinfællesskab med 14
landmænd
Gylle til Linkogas A.m.b.a.

Hele familien Hansen står bag
årsmødet 2017.
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gerne med på dyrskuer, og
Landsskuet i Herning var og er
stadig hele familiens fælles
oplevelse. Her fik de interesse
for klargøring af dyr og deltog
selvfølgelig i de spændende
mønstringskonkurrencer samt
hele det sociale liv i staldene
og på campingpladsen”, for-
tæller Erik.
”Da Erik stoppede som in-
spektør og blev selvstændig
kvægbruger, lovede vi børne-
ne også fremover at deltage i
Landsskuet hver sommer. Her-
udover har vi i alle årene ud-
stillet på dyrskuerne i Aaben-
raa og Ribe og høstet både
ærespræmier og bånd. Det so-
ciale sammenhold i vores fa-
milie vil dog altid være det bæ-
rende, og selv nu hvor børne-
ne er voksne og de fleste flyt-
tet hjemmefra med kæreste og
egen familie, melder de sig
klar, når kalenderen siger dyr-
skue”, beretter Sanne.

Billig stald med høj kokomfort
I 1998 byggede familien Han-
sen ny løsdriftsstald til 125 kø-
er og i den 2 x 8 malkestald
med malkehøj. I december
2009 brændte de gamle avls-
bygninger, der indtil da blev
anvendt til kvie- og kalveop-
dræt samt halmopbevaring.
Heldigvis kom ingen menne-
sker eller dyr kom til skade.
Brandsummen blev i 2013 an-
vendt til en ny løsdriftsstald
med fokus på kokomfort og la-
ve byggeomkostninger pr. lig-
ge-/ædeplads. Brandsummen
dækkede næsten halvdelen af
den nye 6-rækkede stald med
sand i båsene og indvendigt
overdækket forderbord med
fanggitter. Målet om én æde-
plads pr. liggeplads blev mu-

ligt takket være udvendigt fo-
derbord med nakkebom til 1/3
af køerne for enden af stalden.
Det fungerer fremragende og
kun i regnfuldt vejr foretræk-
ker køerne det indvendige fo-
derbord.

Stalden har fast, rillet gulv og
falder 1 m fra ende til anden,
så det er let at skrabe gulvet
med traktor ned til den udven-
dige gyllelagune, hvor sandet
bundfælder. Linko biogas hen-
ter gylle en gang ugentligt og
bringer den afgassede retur til
Højagers gyllebeholdere. Ca.
halvdelen af sandet bundfæl-
der og bliver på den måde se-
pareret fra, men havde lagu-
nen været dobbelt så stor ville
endnu mere sand bundfælde
og dermed mindre fradrag fra
Linko.
Køerne er delt i to lige store
hold, hvor inventaret er stillet
efter køernes størrelse:
Hold 1: 1. kalvs og mindre køer
Hold 2: 2. kalvs og ældre køer
Opstart efter kælvning har høj
prioritet, og nykælverne mal-

kes separat 2 x dagligt de før-
ste 7-14 dage efter kælvning.
Kælvningerne sker på dybstrø-
else i velfærdsafdelingen i den
nye stald.

Bump på vejen
Øverst på Højagers ønskeliste
står en ny 2 x 16/20 fast-exit
malkestald. ”Den nuværende
sildebensmalkestald har kun 2
x 7 pladser, og derfor malker vi
næsten hele døgnet. Det er
hverken økonomisk optimalt
eller arbejdsmæssigt holdbart
i længden. Ydelsen var over
13.000 kg EKM sidste år, men
nogle bump på vejen i slutnin-
gen af 2016 og begyndelsen af
2017 gav os et dyk. Nu kører
det nogenlunde igen. Der er
meget som kan lykkes på et
landbrug, og tilsvarende kan
det også gå galt, når vi arbej-
der med biologi i både stald og
mark”, runder Erik snakken af.
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Dansk Holstein – Årsmøde Sønderjylland
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BJØRNEKÆR
330 DH årskøer
Gns. 11.840 kg EKM
2 x dgl. malkning
Udsætterpct. 26,8
Reproeff. køer 0,35 – kvier
0,40
290 ha – majs, græs og
korn
Markdrift sammen med
bror
Gylle til Linkogas A.m.b.a.

Syv generationer på
”Bjørnekær”
Tekst og billeder af Poul Bech Sørensen, Mariager

stein køer. Thomas overtog
gården med 100 køer fra far
Svend i 2003. Siden er det gå-
et stærkt, så der nu er 330
Dansk Holstein køer i en løs-
driftsstald fra 2006.

Tester alle kalve
”Vi købte nogle dyr ind i star-
ten, men ellers har vi klaret
udvidelsen med eget opdræt
takket være lav udskiftnings-
procent – aktuelt 26,8% – og
anvendelse af kønssorteret
sæd”, indleder Thomas. ”Nu
har vi rigeligt opdræt og avls-
strategien er for to år siden
ændret til brug af kødkvægs-
sæd 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, hvor

vi får gode priser f.eks. til Rus-
land. Fremover kan vi sortere
kvierne med langt større sik-
kerhed, da vi for tre måneder
siden rutinemæssigt begyndte
at genomisk teste alle kalve
ved isætning af øremærke”,
fortæller Thomas.

Ingen hellige køer
Marlene er uddannet jord-
brugsteknolog og arbejder
med økonomi og strategiråd-
givning hos Landboforeningen
Sagro. Thomas & Marlene kø-
rer tæt parløb omkring opti-
mering og styring af omkost-
ningerne, der er nøglen til
bedre bundlinje. Det betyder
også, at alle investeringer skal
give afkast, og de ikke bange
for at slagte hellige køer.
Fremover bliver 1. kalvs køerne

Marlene (36) & Thomas Han-
sen (42) er syvende genera-
tion på ”Bjørnekær”. Der er
sortbrogede køer i staldene,
og det har der været siden går-
den blev udflyttet fra landsby-
en Hjerting i 1700-tallet.
Dengang var der hornede jyd-
ske køer i tøjr, malkepiger og
karle på egnens mange bøn-
dergårde. I dag er køerne i
Hjerting samlet i moderne løs-
driftsstalde på to bedrifter –
”Bjørnekær” og ”Højager”.
Deltagerne besøger dem beg-
ge ved Dansk Holsteins års-
møde fredag d. 29. september.

Vi er i Sønderjylland, hvor
stuehusene er store med højt
til loftet og gæstfrihed er dybt
nedarvet i befolkningens DNA.
Samlet omkring det massive
egetræsspisebord i køkkenet
på ”Bjørnekær” falder snak-
ken hurtigt på bedriftens Hol-

Marlene, Jonas (4), Thomas og Jeppe (6) foran ”Bjørnekær” med kalv
5836 (VH Storm x VH Brilon)
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derfor ikke kåret, da parret
vurderer at genomisk test er
en bedre investering. Her får
de komplet information om
køernes avlsværdier – også for
de usynlige egenskaber som
sundhed og reproduktion.
Rådgiverne anvender alligevel
ikke kåringerne i avlsplanlæg-
ningen, mens genomisk test
både anvendes strategisk og
finder de allerbedste dyr til ET
med aktuelt fire skyllekontrak-
ter.

Funktionelt avlsmål
På ”Bjørnekær” leverer Viking
80-85% af sæden fra genomi-
ske tyre og resten er døtreaf-
prøvede tyre fra Semen &
Cattle Shop. Thomas mener,
den strategi giver en god ba-
lance mellem genomiske og
døtreafprøvede tyre og sikrer
køer med mere styrke. Avls-
strategien drøftes med rådgi-
ver Torben Nørremark, som la-
ver avlsplanen ud fra den fast-
lagte strategi. Eksteriørmæs-
sigt 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 funktions-
mæssigt og økonomisk. Køer
med tætstillede haser har unø-
dig belastning af klovene og er
trælse at malke bagfra, hvilket
også gælder køer med bagtun-
ge yvere.
Avlsmæssigt er 3-4 køer med i
top NTM, og en af besætnin-
gens bedste køer er nr. 3871
(D Dundee x RGK Falk) med ak-
tuelt NTM +16. Hun kælver 5.
gang i slutningen af juli og er
skyllet flere gange med det
bedste resultat i 2. laktation,
hvor hun leverede 15 befrugte-
de embryoner. 3871 har leve-
ret tre tyre til Viking: VH Joab
(D Jul) med NTM + 23, VH
Jackpot (VH Jewel) med NTM +
12 og VH Storm (VH Sprite)
med NTM + 18. Sidstnævnte
har været på brugsplanen i tre
perioder og i X-Vik version.

Reproduktion på 0,35 ved kø-
erne
Reproduktion er et fokusområ-

de på Bjørnekær, og god re-
produktion kan ses direkte på
bundlinjen. Der er Heatime an-
læg ved både køer og kvier,
hvilket er en stor hjælp i det
daglige arbejde. De vil gerne
opgradere til HT Ruminact og
har for et år siden søgt om
støtte til ny miljøteknologi. Re-
produktionseffektiviteten har
altid ligget højt ved kvierne
med aktuelt 0,40. Hos køerne
er der sket signifikant forbed-
ring det seneste års tid til nu
0,35. En del af forbedringen
skyldes uden tvivl bedre kvali-
tet af majsensilage. Stabil,
ensartet fordring med foder-
midler af høj kvalitet er en vig-
tig forsætning for god repro-
duktion og høj sundhed.

”Om 10 år er driften på Bjørne-
kær sikkert økologisk, hvis det
bliver muligt at fordele jorden
mere optimalt omkring Hjer-
ting. Høj ydelse ikke et mål i
sig selv, men derimod at være i
top 10 for DB med lave frem-
stillingsomkostninger. Det er
helt sikkert lige så vigtigt om
10 år som i dag”, slutter Marle-
ne og Thomas samstemmen-
de.

”Bjørnekær” ligger smukt i hjertet af Sønderjylland.
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VILLEMAJGAARD
300 DH årskøer
Gns. 12.635 kg EKM
3 x dgl. malkning
Livsydelse: 26.500 kg EKM
Fiber i sengebåse
4 medarbejdere
250 ha – majs, græs, roer
og korn
Gylle til Linkogas A.m.b.a

”Villemajgaard” – sunde
køer med godt eksteriør
Tekst og billeder af Poul Bech Sørensen, Mariager

en midlertidig løsning og må-
let er en ny ungdyrstald på
”Villemajgaard” samt også
gerne ombygning af den eksi-
sterende malkestald til 2 x 18
fast-exit.

Ekstra vægt på eksteriør
Avlsstrategisk forsøger Tho-
mas som nævnt ovenfor at
kombinere sundhed og ekste-
riør. ”Det ene skal ikke udeluk-
ke det andet”, indleder Tho-
mas. ”Inden for det seneste år
har vi lavet otte skyllekontrak-
ter med Viking, hvor fokus er
højt NTM, godt eksteriør og
god sundhed. Herudover har
vi i besætningen en gruppe
køer, hvor vi har ekstra vægt
på eksteriør, og som vi også
supplerer med avlsmateriale
eksempelvis embryoner fra
udlandet.

Flittig leverandør af tyre 
til Viking
”Villemajgaard” er flittig leve-
randør af tyre til Viking, og en
af de hotteste er VH Monty P
(Milford P x Balisto) med NTM
+33 der pt. anvendes som ty-
refar. VH Plato (Picanto x VH
Cadiz) er et andet eksempel og
har aktuelt NTM + 25 og er
med 30.000 doser blandt de
fem mest anvendte tyre i Vi-
king i 2016. Ved Dansk Hol-
stein årsmødet får deltagerne
mulighed for at se mødre og
mormødre til både VH Monty
og VH Plato. Thomas vil frem-
adrettet genomisk teste alle
kalve i besætningen, nu hvor
testen er kommet ned i en me-
re overkommelig pris på 160
kr. + øremærke. Med geno-
misk test af alle kalve er der
større sikkerhed for at finde de

Dansk Holstein – Årsmøde Sønderjylland
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Kirsten (43) og Thomas And-
reasen (44) på ”Villemajga-
ard” er sammen med deres tre
børn og fodermester Troels
Kynde dedikerede og passio-
nerede Holstein avlere med fo-
kus på sundhed og eksteriør.
Deres besætning beviser, at
det sagtens kan være både/og
ikke enten/eller.

Kirsten og Thomas overtog
”Villemajgaard” i 1998 efter
Lis & Bent Conradsen. Den-
gang var der 65 køer i binde-
stald og avlsmæssigt en af de
bedste sortbrogede besætnin-
ger i Sønderjylland. Udgangs-
punktet og grundlaget for de-
res nuværende besætning var
derfor højt. Udviklingen er si-
den fortsat i højt gear med ny
løsdriftsstald i 2001 til 130 kø-
er og siden udvidet af to om-
gange til godt 300 køer. Gold-
køerne går sammen med kvi-
erne på en anden ejendom,
som de selv passer. Dette er

Kirsten, Jeppe, Anne, Morten og Thomas med ko 3627 (Bigtime x D
Sammy) og ko 3630 (Dude x Buckeye)
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avlsmæssigt bedste dyr – og
forhåbentlig resulterer det og-
så i flere skyllekontrakter med
Viking. Den højest testede VH
Plato-kalv i Danmark med NTM
+36 står i besætningen og skal
skylles et par gange i løbet af
efteråret sammen med 4-5 an-
dre kvier i kontrakt med Vi-
king. Højindeks VH Plato kal-
ven har Thomas købt hos en
kvægbruger ved Herning, som
ikke ønskede at skylle den.

Landsskuet – årets højde-
punkt
Familien går rigtig meget op i
udstilling og dyrskuer, og der-
for er det vigtigt med gode ek-
steriør-dyr. De tre børn Anne
(18), Jeppe (15) og Morten (11)
har været med på dyrskue si-
den de sad i barnevogn og er
vilde med at klargøre og møn-
stre kalve, kvier og køer på de
lokale skuer i Aabenraa og Ri-
be. Årets højdepunkt er dog
Landsskuet i Herning, hvor he-
le familien er sammen i alle
dagene. Det gælder forbere-
delse, klargøring, mønstring
og bedømmelse og ikke
mindst det sociale samvær
med andre der deler deres in-
teresse for køer. Desværre var
de forhindrede i at udstille dyr
på årets Landsskue, men Jep-
pe deltog i mønstringskonkur-
rencen med en lånt kvie, og
han vandt junior mønstring for
andet år i træk. I 2016 vandt de
Miss Holstein titlen på Agro-
mek 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 Nørre-
mark har i samarbejde med fo-
dermester Troels Kynde og
Thomas ansvaret for avlsstra-
tegien og avlsplanen. Insemi-
neringsplanen er sammensat
af ca. 75% Viking-tyre supple-
ret med udenlandske tyre pri-

i det daglige for Thomas, der
ikke stammer fra landbruget.
Med Thomas, Kirstens far og
fire medarbejdere i stald og
mark er de godt hjulpet, men
de laver også det meste arbej-
de selv inklusiv inseminering
og klovbeskæring. Kirsten har
udearbejde som lærer, men får
selvfølgelig fri fra skole sam-

Stalden på ”Villemajgaard” rummer 300 køer og er udvidet af to
omgange.

mært købt gennem Viking og
nogle få eksteriørtyre fra pri-
vate distributører. Det sker og-
så, at de skyller nogle ekste-
riørkøer /kvier med X-Vik sæd,
selvom NTM ikke er på kon-
traktniveau. Målet hermed er
at få kviekalve med godt ek-
steriør til udstilling. På ”Ville-
majgaard” kårer de fortsat alle
køer – både fordi de prioriterer
eksteriør og fordi familien og
Troels går meget op udstillin-
ger og kender hver enkelt ko.

Laver det meste arbejde selv
Markbruget på 250 ha driver
de sammen med Kirstens for-
ældre, som bor tæt på. Kir-
stens far er stadig en værdi-
fuld hjælp og sparringspartner

men med børnene, så hele fa-
milien på ”Villemajgaard” kan
byde velkommen til DH Årsmø-
de 2017.
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Adresseliste til Årsmødet:
Røddingcentret
Søndergyden 15, 6630 Rødding

Besætningsbesøg:
Erik Hansen, Højager
Mølvejgårdsvej  19, Rødding

Thomas Hansen, Bjørnkær
Lintrupvej 51, Rødding

Thomas Andreasen, Villemajgård
Kongeåvej 134, Lintrup

Aftenfest:
Ribe Fritidscenter
Sportsvej 8, 6760 Ribe

Overnatning:
Ribe Byferie Resort
Damvej 34, 6760 Ribe

Danhostel Ribe
Sct. Peders gade 16, 6760 Ribe

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

RIBE
5

6

7



DANSK HOLSTEIN • ÅRSMØDE

27

2
1

3

4



DANSK HOLSTEIN • ÅRSMØDE

28

Orla Hansen A/S er meget mere end 
leverandør af staldinventar. Vi fokuserer på 
optimal dyrevelfærd og tidsbesparende løsninger.
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ET på KVÆG
Jeg tilbyder: u Indledende undersøgelse af donorer

u Superovulationsbehandling
u Recipientforberedelse
u Skylning
u Overførsel og frysning af embryoner 

på ejendommen i mobilt laboratorium
u Overførsel af frosne embryoner, modtagelse 

og afsendelse af embryoner fra og til udlandet.

Cattle ET Riis
Mobil 30626869 – kirsten@bedstedvej5.dk
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 •  
arbejde 

• Fejning af sengebåse, 
rengøring af spalter,     
strøning af halm og 

sengebåse tager kun få 
 

• Reducerer celletallet, forbedrer 
hygiejnen i stalden og 
forebygger sygdomme 

•   Højner koens trivsel med bedre 
 

KONTAKT OS OG FÅ EN GRATIS 
DEMONSTRATION I DIN STALD! 

TLF. 86 36 33 00 WWW.JYDELAND.DK 

Tidsbesparende og pålidelige 
strømaskiner 

Flemming 
Gits Jensen 

Salg 

Gits Jensen 

Salg 
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Mere mælk med DLF

Vælg din græsfrøblanding på www.dlf.dk
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KLOVBESKÆRING BETALER SIG...

OL BBESEN
ole-ebbesen.dk 22 99 38 10

E
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WWW.STALDMAEGLERNE.DK

H         
   

 
 

Info@staldmaeglerne.dk

F     
      

  

      
     

    
    

 
 

Tlf: 76 60 00 03

• Latexmadras med topdug.  
• MADRAS NYHED: Vandsenge med latex. 
• Nye vandkar fra 1  l 4 meter (Super priser) 
• 3 modeller: Kalvehy!er i celleplast fra 13,5 til 26,25 m2 
• Mobil kalvevogn, med 4 bokse, i celleplast. 
• Husk, at vi tager dine brugte vandkar, kalvebokse og hy!er i bytte. 
• Vi har Danmarks største lager af brugt udstyr til kvæg. 
• Vi kan hjælpe med kommission, køb, salg og by!e. 
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Vamdrup
Klovbeskæring
For tilbud og spørgsmål kontakt

VAMDRUP KLOVBESKÆRING
6580 Vamdrup
Tlf. 2072 0696

Email: jenschrjensen@live.dk
www.vamdrupklovbeskæring.dk
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Tlf. 74 25 25 30 
Åløkke 3 - 6630 Rødding 
E-  

 

 

 
 -

 

Salg - Jylland/Nord
Karsten Gade
+45 22 60 61 79
kg@stenderup.eu 

Salg - Jylland/Syd
Mogens Jensen
+45 22 60 61 91
mj@stenderup.eu 

Salg – Fyn Jylland 
Anne-Kathrine 
Leibrandt
+45 5151 4030
akl@stenderup.eu

Salg – Jylland/Midt 
Lars Grauslund
+45 2380 3188
lag@stenderup.eu

Fodermanagement
system

Patenterede TRIOFORM
knive. Perfekt til
kompaktfoder! 

TRIOLIET 
FODERBLANDERE
FRA 3-52 M3

Danmarks bredeste program af fodersystemer

Trioliet er en af de førende producenter på markedet indenfor foderløsninger 
til kvægbrug. Mange års erfaring og specialisering i teknik og udstyr der kan
lette hverdagen for den enkelte kvægbruger, gør Trioliet til en utrolig stærk og 
konkurrencedygtig producent.

www.stenderup.eu
Tlf. 70 10 61 91

Markedets bredeste program 
indenfor kvægfodring

Shifttronic automatgear-
kasse for diesel-
besparelse og ideel
til hurtig blanding af
kompaktfoder. 

Stenderup A/S
Tlf. +45 70 10 61 91 - www.stendrup.eu

Stenderup A/S er specialister indenfor levering af udstyr til kvægfodring.
Mere end 75 års erfaring - din sikkerhed for god service

Vejesystem
/ TFM Tracker KNIVE GEARKASSER

HUSK
Lokale montører 
udfører service 

24/7/365

 

 
 -
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Salg - Jylland/Syd
Mogens Jensen
+45 22 60 61 91
mj@stenderup.eu 

Salg – Fyn Jylland 
Anne-Kathrine 
Leibrandt
+45 5151 4030
akl@stenderup.eu

Salg – Jylland/Midt 
Lars Grauslund
+45 2380 3188
lag@stenderup.eu

Fodermanagement
system

Patenterede TRIOFORM
knive. Perfekt til
kompaktfoder! 

TRIOLIET 
FODERBLANDERE
FRA 3-52 M3

Danmarks bredeste program af fodersystemer

Trioliet er en af de førende producenter på markedet indenfor foderløsninger 
til kvægbrug. Mange års erfaring og specialisering i teknik og udstyr der kan
lette hverdagen for den enkelte kvægbruger, gør Trioliet til en utrolig stærk og 
konkurrencedygtig producent.

www.stenderup.eu
Tlf. 70 10 61 91

Markedets bredeste program 
indenfor kvægfodring

Shifttronic automatgear-
kasse for diesel-
besparelse og ideel
til hurtig blanding af
kompaktfoder. 

Stenderup A/S
Tlf. +45 70 10 61 91 - www.stendrup.eu

Stenderup A/S er specialister indenfor levering af udstyr til kvægfodring.
Mere end 75 års erfaring - din sikkerhed for god service

Vejesystem
/ TFM Tracker KNIVE GEARKASSER

HUSK
Lokale montører 
udfører service 

24/7/365

HUSK
Lokale montører 
udfører service 

24/7/365

43



DANSK HOLSTEIN • ÅRSMØDE

Erri-Comfort madrasser 
Erri-Comfort New Generation med skum 

i pølserne og med ny Airtexdug. For 
maksimal comfort for koen. 

Bemærk: 10 års garanti på 
madrassen 

Milkcab 

• Solid mælkevogn med 
pasteurisering 

• Enkel og overskuelig menu 
• Skånsom opvarmning – ingen 

fastbrændt mælk  
      Pris fra. 57.000 kr. 
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             GRATIS
RÅDGIVNING
- brug DIN EGEN kvægrådgiver til 
opstart af verdens mest e"ektive 
vejesystem. Læs mere på hispec.dk

Drømmer du om en tilværelse som selvstændig, driftsleder 

eller vil du læse videre? Hos os bliver du godt klædt 

på til fremtidens mange muligheder.

Gråsten tilbyder hele landmandsuddannelsen!
Skolestart i 2018

på til fremtidens mange muligheder.

225 ha, 165 malkekøer & 325 søer!
Fiskbækvej 15 • 6300 Gråsten • Tlf. 7465 1024 • gl@gl.dk

GF1  Aug.

GF2  Jan. + aug.

EUX  Aug.

Studenter Sep. 

HF1  Sep. + feb. 

HF2  Sep.

PL  Feb.

AØ  Sep.

Skolestart i 2018

GF1  Aug.

GF2  Jan. + aug.

EUX  Aug.

Studenter Sep. 

HF1  Sep. + feb. 

HF2  Sep.

PL  Feb.

AØ  Sep.

Gråsten tilbyder hele landmandsuddannelsen!
Gråsten tilbyder hele landmandsuddannelsen!

Hvad tænker du på?
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ET-Center Tirsvad

Trans-Embryo Genetics
ET-dyrlæge Søren Ernst Madsen · ET-dyrlæge Elisabeth Ravnevand
Tirsvadvej 11 · 8740 Brædstrup
Mobil 40421670
E-mail Tirsvad@post7.tele.dk · www.tirsvad.eu

•Opsamling af embryoner på 
EU-godkendt ET-klinik

•Transplantation af embryoner
•Frysning af embryoner på eksport-
 godkendt ET-klinik

•Splitning af embryoner til produktion 
af enæggede tvillinger

•Behandling af problemdonorer
•Tidlig drægtighedsdiagnostik 
ved  ultralydsscanning

•Kønsbestemmelse af drægtigheder 
ved  ultralysdsscanning
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u Vi sætter det fremtidige avlsmål. 
Som medlem kan du være med til at 
præge det arbejde.

u Vi iværksætter aktiviteter der fremmer 
interessen for kvægavl.

u Vi støtter de lokale avlsforeninger og 
arbejde med de lokale medlemmer.

u Vi markedsfører Dansk Holstein i ind- 
og udland. 

u Vi repræsenterer Dansk Holstein i den 
europæiske organisation samt på 
verdensplan.

u Vi sælger top-genetik til udenlandske
kvægavlsforeninger. 

Avlsforeningen
Dansk Holstein 

fordi:




