
Åbent hus i område Midt 
 

Kødkvægsavlere i regionen byder alle velkommen  
lørdag den 14. januar 2023 kl. 10.00 til 16.00 

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

 

Dybegaardens Dexter, Schæferivej 6, 7400 Herning (Dexter) 

Drømmen for ejerne, Sigrid og Christian, er at udvikle en økologisk kødproduktion, som er baseret på god dy-

revelfærd og produktionsmetoder, og hvor de 25 dexterkøer plus opdræt kan leve så naturligt som muligt. 

Der udstilles flittigt på dyrskuerne. Bl.a. deltog besætningen med 12 dyr på Kimbrerskuet. 

 

Eva og Thorkild Ladefoged, Nannerupvej 8, 7870 Roslev (Simmental) 

Nannerup Simmental – besætningen består af ca. 40 simmental-køer + opdræt. Ca. 10 kvier tillægges årligt i 

besætningen, og de resterende kvier og tyre sælges eller slagtes. Alle dyrene insemineres med pollede tyre. 

Gården drives med ca. 45 ha, heraf 13 ha græs til to gange ensilering/afgræsning og 10,5 ha eng til afgræs-

ning. I øvrigt dyrkes 7 ha byg, 7 ha hvede og 7,5 ha raps. 

 

Jens Høgh Jensen, Gl. Skolevej 7, 7850 Stoholm (Simmental) 

Til ejendommen er der 12 ha, som hovedsageligt er vedvarende græs. Desuden afgræsses der en del natur-

arealer i nærområdet. Besætningen består af 15-20 årskøer, som fortrinsvis kælver i perioden november til 

marts, så kalvene har lidt størrelse, når græsset bliver grønt. Besætningen blev opstartet 2005, og i 2019 blev 

der for første gang udstillet en tyr af egen avl til Landsskuet i Herning. Jens Høgh bruger ikke foldtyr, da alle 

dyr i besætningen insemineres grundet større mulighed for at få lidt nye gener ind i besætningen. 

 

Erik Frandsen, V. Finderupvej 7, Finderup 6900 Skjern (Hereford) 

Lærkedal Hereford startede i 2006, da Erik købte naboejendommen med 14 moderdyr. Dyrene blev hurtigt 

udskiftet med andre, som er stammen til den avlsbesætning og til de 25 moderdyr, Erik ejer i dag. Der er igen-

nem tiden solgt mange avlsdyr, både kvier og tyre, til både ind- og udland. 

Naboen, som også ejer en herefordbesætning, og Erik har et godt samarbejde omkring dyrene. Både sammen 

og hver for sig udlejer de avlstyre.   

Besætningen er hjerte-to godkendt og leverer slagtedyr til Danish Crown Friland Naturpleje. 

 

Niels Åge Frandsen, Sortehøjvej 18, 8850 Bjerringbro (Limousine) 

Hos Niels Åge og Ulla Frandsen finder vi en besætning med 30 moderdyr, opdræt og to avlstyre af racen Li-

mousine. Udover brugen af avlstyre benyttes der også inseminering med danske pollede tyre samt franske 

tyre. Bedriften har tilhørende 30 ha, som anvendes til græs og korn. Der fodres med valset byg samt kraftfoder 

til opdrættet. 

 

Gert Eskerod, Gammel Horsensvej 204, 8660 Skanderborg (Angus) 

Gert købte besætningen i 2008. Dengang var moderdyrene krydsninger, men igennem en årrække er dyrene 

løbet med Angus, så besætningen i dag stort set er renracet. Der drives knap 60 ha jord, hvor der dyrkes 

grovfoder og korn, som valses til dyrene. I 2020 blev der bygget en helt ny løsdriftsstald, så besøgende kan 

opleve kreaturer, som går i topmoderne faciliteter. 

Gert er desuden medlem af Angus Forenings bestyrelse. 

 

Lykkegårds Limousine, Dalbyvej 112, 8722 Hedensted (Limousine) 

Lykkegårds Limousine består af 6 køer med opdræt, og blev købt af Karsten og Mette Sølvhøj i 2001. Sam-

men med parrets fire børn bor de på gården, og især sønnen Mads er involveret i pasningen og avlen i besæt-

ningen. Der bruges foldtyr til avlsarbejdet og fodres med wrap samt korn. Til ejendommen er 24 ha, hvoraf 18 

er forpagtet ud, og tilsvarende 8 ha er lejet til afgræsning. 

 



 

Elmely Limousine, Dalbyvej 63, 8722 Hedensted (Limousine) 

Jens Jørgen og Ane Marie Jørgensen har en besætning i Hedensted på 25 moderdyr. Der fodres med korn og 

græs, hvormed avlsarbejdet foregår med foldtyr. Parret købte gården i 1977, og fik køer i 1990 hvor de star-

tede med krydsningsdyr. Parret har tre børn, hvoraf den ene, Karsten er ejer af Lykkegårds Limousine som 

også kan besøges til dette års Åbent Hus. 

 

 

 

 

 

 

 


