
Åbent hus i område Syd 
 

Kødkvægsavlere i regionen byder alle velkommen  
lørdag den 7. januar 2023 kl.10.00 til 16.00 

Tag familien og naboen med på tur og få en hyggelig dag i kødkvægets tegn 
 

Dybkjærs Highland Cattle, Gejlager 16, Skodborg, 6630 Rødding (Skotsk Højland) 

Besætningen består i dag af otte årskøer + opdræt – alle fra racen Skotsk Højland. 

Der udstilles flittigt på sommerens skuer, og hvert år importeres en avlstyr fra Tyskland med udelukkende 

skotske blodbaner. Alle kvier, køer og tyre, der bruges i besætningens avlsprogram, bliver kåret. 

I fravænningsperioden bliver alle kalve vejet hver 14. dag, så de kan følge deres tilvækst og sammenligne 

med tidligere år. 

 

Rasmus Beck, Rebbølvej 22, 6392 Bolderslev (Pinzgauer) 

Rasmus på 21 år har en besætning med 7 køer med opdræt sammen med sin far John Beck. John købte 

den første pinzgaueko i 2010, og Rasmus købt den første kvie i 2019. Der fodres med wrap og hø. Tyrekal-

vene får valset korn. De fleste dyr i besætningen insemineres, og inden længe vil John og Rasmus i gang 

med at udstille på sommerens dyrskuer. 

 

Grønbjerg Limousine, Mærkshusvej 4, 6830 Nr. Nebel (Limousine) 

Martin Aalykke Jensen er en ung mand, som har overtaget sine forældres gård. Besætningen består af 80 

køer, 190 tyre og 140 kvier, der fodres med fuldfoder. Udover den store besætning drives også 270 ha til 

både majs-, græs- og kornproduktion. Martin får hjælp af sin far til den daglige pasning af bedriften. Her er 

der rig mulighed for at se en bedrift i større skala – med fokus på opdræt og produktion.  

 

Rosengaarden, Tolvalenvej 3, 7260 Sønder Omme (Limousine) 

Hos Henning og Dagny finder vi en besætning på 12 moderdyr, opdræt samt avlstyr. Ejendommen blev købt 

i 1989, og der har siden 1990 været kødkvæg på gården. Hele besætningen er polled, og dyrene fodres med 

vårbyghelsæd, halm og kraftfoder til opdrættet. Desuden ejes 49,8 ha, hvoraf de 26 drives af Henning selv. 

Her dyrkes foderet til dyrene, og her er der jord til afgræsning 

 

Joan og Henrik Jensen, Vælding Bjergvej 19, 6650 Brørup (Simmental) 

Kirstinesminde Simmental er en lille besætning på ca. 13-14 køer plus opdræt. De startede med renracede 

Simmental i 2009 har løbende udvidet besætningen. Når den nye stald bliver taget i brug, er planen, at Joan 

og Henrik skal have 10 køer mere, så antallet kommer på omkring 25. Siden 2011 er der udstillet på diverse 

dyrskuer, og de har bidraget til avlsarbejdet i Dansk Simmental med insemineringstyren Kirstinesminde Lan-

celot P. 

 

Familien Sørensen, Lunderskovvej 7, Gesten 6600 Vejen (Blonde d’Aquitaine) 

Ejendommen blev købt i 2005, og i 2007 blev de første Blonde d’Aquitaine køer indsat på gården. Til gården 

hører 40 ha jord, hvor henholdsvis 23 ha er lejet ud og 13 ha er til afgræsning og slætgræs. Den sidste del af 

jorden er plantet til i skov.  

Besætningen består i dag af 10-12 køer + opdræt. Heraf udstilles de bedste hvert år på Landsskuet i Her-

ning. Her nydes der godt af fællesskabet i foreningen, hygge med familien og konkurrencer blandt andre ud-

stillere. Besætningen bliver insemineret med franske eksteriørtyrer, og derved fremavles de bedste gener fra 

blondes hjemland, Frankrig. 



 

Jersore Galloway, Jersorevej 19, 5400 Bogense (Galloway)   

Kom og se de 60 stk. Galloway som er hjemme omkring gården i vintermånederne. Tyrene og de fleste af 

køerne kan selv vælge, om de vil være inde eller ude på græsmarkerne. Kreaturerne lever udelukkende af 

græs, hø eller wrap. Jersore har dyr i 3 farver, henholdsvis sorte, hvide med sort markering og sorte med 

hvidt bælte. Jersore er meget interesseret i avlsarbejdet og vil gerne vise, at der godt kan laves avlsarbejde 

på naturarealer. www.jersore-galloway.dk og facebook.dk/jersoregalloway 

 

Hereford by Brems, Lindvedvej 36, 5260 Odense S (Hereford) 

Klaus Brems´ første forelskelse var i en hereford-ko, han så som 12-årig. På sin 40 års-fødselsdag ønskede 

han sig penge til sådan en ko, og samme år ønskede sønnen Mike Brems sig også kapital til formålet i kon-

firmationsgave – således startede besætningen, som nu består af 30 køer. 

Filosofien i Hereford by Brems er funktionelle, moderate, strukturelle, korrekte køer med høj produktivt på 

ekstensive drift og af bedste kvalitet til lokal, national og international avl. Besætningen udstiller flittigt på 

især dyrskuet i Odense. 

 

          

 

 

 


