
 

Åbent hus i område Nord 
 

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 
 

Maria Præstgaard og Per Nielsen, Krogsdamvej 85, 9352 Dybvad (Simmental) 

Mellergaard Simmental er beliggende 1,5 km nordvest for Dybvad. Besætningen består af 12 moderdyr, 4 

kælvekvier, 5 løbekvier, 1 foldtyr og 9 kalve. Besætningen går i en nyere løsdriftsstald, som Maria og Per tog 

i brug for to år siden. Til gården er der 27 ha, som er udlagt i græs og korn. Derudover er der lejet 13 ha til 

afgræsning og fremstilling af wrapballer. 

 

Stenbakken Simmental v/Ove Møller Kristiansen Blæshøjvej 187, 9493 Saltum (Simmental) 

Besætningen består af ca. 15 ammekøer plus opdræt. Besætningen er registreret som Aktiv Avlsbesætning, 

hvor der gennem 25 år er avlet efter gode funktionsegenskaber, stor tilvækst og god slagteform. Dyrene går 

på græs fra maj til oktober eller november, hvor kalve og kvier kommer på stald i dybstrøelse. Køerne har 

også adgang til stald med dybstrøelse, hvor de bliver fodret to gange om dagen, men de har altid adgang til 

et udendørsareal. 

Alle, der kunne have interesse i at se besætningen og få en snak om kødkvæg generelt er velkommen. 

 

Jørn Bloch, TAMU Hereford, Vitskøl Kloster, Viborgvej 475, 9681 Ranum (Hereford) 

Vitskøl Kloster drives ikke som et almindeligt landbrug, men som en jordbrugsuddannelse for elever på 

TAMU Vitskøl. Der er ca.40 stk. Hereford og 50 får af suffolk-racen, som indgår i naturpleje i lokalområdet. 

Der avles efter rolige og omgængelige dyr, høje slagteresultater, lavt foderforbrug, lette kælvninger og hold-

bare dyr. Målet er forårskælvninger med en kælvningsalder på kvierne på 24 mdr. Besætningen laver eks-

tensiv naturpleje hele sommeren, kalvene fodres intensivt om vinteren. Der udstilles flittigt på sommerens 

dyrskuer. 

Vitskøl har 250 ha jord, hvor afgrøderne bruges dels til foder og dels til salgsafgrøder. 

 

Firhøjegård v/Simon Korné Nielsen, Firhøjevej 31, 9631 Gedsted (Pinzgaur) 

Firhøjegård er et lille landbrug, hvor der drives kvægavl med racen Pinzgauer. Ejendommen har Simon haft 

siden 1. februar 2021. På nuværende tidspunkt er der i besætningen fem køer og to løbekvier. På sigt for-

ventes det dog, at besætningsstørrelsen forøges til ca. 20 årskøer. Der er drevet avlsarbejde i omkring 10 år, 

hvor der igennem årene er solgt mange avlsdyr – hovedsageligt til andre danske avlere og besætninger. 

Der dyrkes 7 hektar ejet jord. Derudover forpagtes der 10 hektar, som bruges til afgræsning om sommeren. 

 

Næsøre Limousine, Næsørevej 7, 7960 Karby (Limousine) 

Svend Engelsts besætning består af 8-13 moderdyr. Her insemineres der primært med franske tyre, så der 

er rig mulighed for at få set nogle afkom med fransk afstamning. Der drives 11 ha og afgræsses ca. 25 ha 

strandeng i sommerperioden. Om vinteren fodres der med wrap, hvoraf opdræt også får valset korn og til-

skudsfoder. Svend har haft ejendommen siden 2016. 

 

Thomsen Limousine, Nordmosevej 48, 7950 Erslev (Limousine) 

Kristen Thomsen, som til daglig er klovbeskærer, har en limousinebesætning på 5 moderdyr plus opdræt. 

Han bor på gården med familien bestående af kone og fire børn. Udover gården drives der 11 ha, og dyrene 

fodres med wrap af græs og lucerne samt vårbyg. Kristen er også en aktiv udstiller på diverse dyrskuer. 

 

 


