
 

 

Nr. 13 – 2018 

 

Dansk Kødkvæg arrangerer besøg hos Danish Crown i Holsted 
fredag den 15. februar 2019 kl. 09.30 - 13.00 

 

 
 

Program  

Kl. 09.30 Velkomst med morgenmad og introduktion til stedet  

Kl. 10.00 Guidet rundvisning på besøgsgangen 

Kl. 11.30 Afsluttende spørgsmål 

Kl. 11.45 Frokost  

Kl. 13.00 Vi forlader Danish Crown og afgang mod Nordbæk Hereford 

Kl. 13.30 Besøg hos Nordbæk Hereford ved Jytte & Henning Have, Nordbækvej 17, 6040 Egtved 
 

Nordbæk Hereford ligger i den vestlige ende af den smukke Vejle ådal. Driften består af en Hereford avlsbe-

sætning på omkring 30 moderdyr. Der benyttes kun inseminering, og der udstilles på Horsens dyrskue, 

Landsskuet og Kødkvægsskuet i Herning. 
 

I de senere år er der eksporteret dyr fra Nordbæk til Tjekkiet, Holland og England. Alle dyr er på stald om 

vinteren, og det tilstræbes, at kælvningerne ligger i december og januar, så dyrene kan insemineres, inden 

de kommer ud. Udover kvægbruget drives der 130 ha med almindelig planteavl og skov/plantage ca. 60 ha. 
 

Tilmelding senest onsdag den 6. februar til Vagn Hoffmann Hansen Tlf. 2020 3019. E-mail: Vh1@pc.dk  

Der er 50 pladser som er efter først til mølle. 

 
Bestyrelsen i Dansk Kødkvæg ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Mange hilsner 

Per Laursen, Heine Slyk Søe, Jens Pedersen, Vagn Hansen og Søren Grunnet 

 

 

     NYHEDSBREV 



 

 

 

 

Gratis adgang til SIMA-SIMAGENA 2019 for medlemmer af Dansk Kødkvæg 
 

Du inviteres til at besøge den store internationale messe for landbrug og husdyravl, SIMA-SIMAGENA, der 

afholdes 24. februar – 28. februar 2019 i Messecenter Paris-Nord Villepinte.  

 

Af særlig interesse for kvægavlere kan nævnes SIMAGENA, internationalt mødested for hele den globale 

kvægsektor med fokus på kvæggenetik. Læs mere om SIMAGENA her. 

 

Som medlem af Dansk Kødkvæg får du gratis adgang til SIMA. Du kan bestille elektronisk badge på 

www.simaonline.com ved hjælp af koden PROMODKG. 

 

Hvis du har brug for yderligere info om messen, er du velkommen til at kontakte Promosalons på tlf.: 33 93 

62 66 eller mail: denmark@promosalons.com  

 

https://en.simaonline.com/SIMAGENA/The-European-cattle-genetics-exhibition
https://badge.simaonline.com/en/home.htm?super_code=PROMODKG
mailto:denmark@promosalons.com

