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Stor opbakning til dyrskue

15-årige Mathilde Jepsen fra Bjerre trækker 
kalve og køer på dyrskuet, og hun ser frem 
til to hyggelige og sjove dage.

Udstillere og arrangører tæller ned til Det Østjyske Dyrskue i Horsens den 13. og 14. juni

Af Lene Tingleff

Så er det igen dyrskuetid, og der er i år sær-
deles god opbakning fra udstillerne. De møder 
talstærkt op til Det Østjyske Dyrskue i Horsens 
og sørger for, at dyrskuepladsen bliver fyldt med 
flotte dyr og spændende nyheder inden for ma-
skiner og teknik den 13. og 14. juni.

Der udstilles i år ca. 365 store dyr, hvilket er en 
fremgang på ca. et halvt hundrede dyr i forhold 
til sidste år. Fremgangen er at spore hele vejen 
rundt. Udstillingen omfatter ca. 75 heste (fordelt 
på 18 racer), 140 kødkvæg, 115 malkekvæg 
(heraf 72 Holstein) samt 35 får og geder. Inden-
for kvæg er der specielt stor fremgang for Limou-

sine, der kommer med ca. 70 dyr. Der er ligeledes 
god opbakning til maskinudstillingen, som igen i 
år vil fylde hele pladsen.
- Det er dyrskue nummer 144 i rækken, og det 
har stadig stor betydning, at vi holder dyrskue, 
siger formanden for Foreningen Land & By Østjyl-
land, Peter Søgård Mortensen, Østbirk.
- Vi har brug for at fortælle den gode historie om 
landbruget, og dyrskuet er en oplagt mulighed til 
at vise omverdenen alt det positive, der foregår 
i vores erhverv.
- Samtidig er det et vigtigt mødested for land-
mænd, som kan studere resultatet af avlsarbej-
det og se på maskinnyheder på pladsen. Selv om 
udviklingen går stærkt og tiderne skifter, er det 
noget, der altid er behov for, siger Peter Mor-
tensen.

Dyrskueforeningen blev etableret for et par år 
siden og er ansvarlig for Det Østjyske Dyrskue, 
som afvikles i tæt samarbejde med Vejle-Frede-
ricia Landboforening, Østjysk Landboforening og 
Landboforeningen Odder-Skanderborg.  

Også mindre dyr
Ud over de store dyr vil der være en udstilling af 
mindre dyr som kaniner, høns samt det populære 
børnedyrskue, der omfatter ca. 50 dyr og er en 
slags ”rugekasse” for det store dyrskue. Udstil-
lingen omfatter både ponyer, kalve, hunde, kani-
ner, marsvin og andre dyr.
Sidste år var der katte med på dyrskuet for første 
gang, og det blev en stor succes. Den gentages i 
år i endnu større omfang og kombineres med en 
faglig udstilling om pasning af katte.

Ved siden af fremvisningen af dyr og den store 
maskinudstilling er der igen i år masser af under-
holdning og show samt Tivoli på pladsen samt en 
udstilling med gårdbutikker i et stort telt.

Grisevæddeløb
Der bliver bl.a. grisevæddeløb, underholdning 
for børn, fremvisning af veterantraktorer, gym-
nastikopvisning og stort hesteshow med bl.a. 
Østjysk Køreselskab. 
Årets dyrskuetale ved frokosten fredag middag 
holdes af Lars Mose, der indtil for få måneder 
siden var fællestillidsmand på Danish Crown.
Det koster 80 kr. i entré at komme ind på plad-
sen, dog gratis for børn under 15 år.
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firbeneT filmSTjerne
Man kan i år møde en ægte filmstjerne på 4H´s 
stand på dyrskuet i Horsens. Det er koen Karla 
kendt fra Far til Fire-filmen ”Onkel Sofus vender 
tilbage”. Koen hedder i virkeligheden Yonna og 
hører til i Ole Munchs kvægbedrift på gården 
”Dortheasminde” i Serridslev ved Horsens

Hele UmaGen værD
Maskinpartner A/S har været med på dyr-
skuet i Horsens i mange år, og der er ingen 
planer om at ændre på den tradition. ”Det 
er et stort arbejde at komme af sted, men 
vi føler alligevel, at det er hele umagen 
værd”, siger salgsdirektør Lars Jensen.

nyDer STemninGen
Omkring 75 heste fordelt på 18 racer er med 
på Det Østjyske Dyrskue. Mette Stelmach er 
en af udstillerne, hun kommer med to Knab-
strupperhingste. ”Det er sjovt og hyggeligt 
at være på dyrskue, og det er et godt sted at 
få sine dyr bedømt”, siger hun.

får meD UDSTrålinG
Da Lene og Bjarne Wohlfart fra Vejle var på 
fåreudstilling i England i 2000, så de repræ-
sentanter for racen Kerry Hill, og så var de 
fuldstændig solgt. Siden har de indført ra-
cen til Danmark, og de viser en gruppe dyr 
fra deres besætning på Det Østjysk Dyrskue.
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Respekt for traditioner
Af Lene Tingleff

Der har været dyrskue i 
Horsens 143 gange – og der
er stadig brug for det 
- Vi holder dyrskue på den gode gamle måde 
med respekt for traditionerne. Tiderne ændres 
og udgangspunktet for dyrskuet er et helt andet, 
end det var i starten. Men der er stadig brug for 
dyrskuet.
Det siger Peter Søgaard Mortensen, formand for 
Foreningen Land & By ØSTjylland. Han er glad 
for at stå i spidsen for det traditionsrige dyrskue 
i Horsens, der nu har fået navnet Det Østjyske 
Dyrskue. 
- Dyrskuet udvikler sig stille og roligt, og der 
kommer nye initiativer til. Men det ændrer ikke 
på det basale og grundlæggende. Dyrskue er 
dyrskue, og det handler i bund og grund om, at 
vi landmænd viser, hvad der sker i vores erhverv 
og hvad landbruget står får. Samtidig hygger vi 
os og arrangerer underholdning. Vi vil gerne give 
folk en god oplevelse i landbrugets tegn.
- I gamle dage var dyrskuet i højere grad et ar-
rangement for landmændene selv, men det har 
ændret sig. I dag har vi fået en ny dimension ind 
over, og det er at fortælle den gode historie om 
landbruget og vise folk uden for erhvervet, at der 
sker en masse positivt i landbruget.
- Det er en hamrende vigtig opgave, og jeg er 
glad for, at vi i dyrskueforeningen kan tage den 
op og få dyrskuet gennemført. Der er masser af 
udfordringer med økonomien og det praktiske 
arbejde, men der er heldigvis en stor gruppe 

mennesker, der yder et frivilligt arbejde for at få 
det til at ske. Uden denne frivillige indsats kunne 
det ikke lade sig gøre, for det er et kæmpe ar-
bejde at arrangere dyrskue.

man skal brænde for det
Peter Søgaard Mortensen har været formand for 
dyrskuet siden marts, og sammen med de øvrige 
i bestyrelsen gør han et stort arbejde for at få ar-
rangementet gennemført.
- Man skal brænde for det, ellers går det ikke.  
Og det gør jeg, for dyrskuet har altid haft en stor 
betydning for mig. 
- Efter nogle år, hvor fremtiden så lidt usikker ud 
for dyrskuet, er det igen som om, at de fleste 
”vil” dyrskuet og kan se værdien i det. Der snak-
kes ikke længere om, at det skal lukkes. Alle ved 
at det er en omkostning, men mange kan sam-
tidig se, at det er en nødvendig omkostning for 
landbruget – og at det er en vigtig opgave for 
landbruget at vise alt det positive.
- At det samtidig er et vigtigt socialt mødested 
for landmænd og udstillere er også noget, folk 
hæfter sig ved, siger Peter og tilføjer, at han vil 
gøre alt, hvad han kan, for at der også skal være 
dyrskue i fremtiden.

landbrug i fællesskab
Peter Søgaard Mortensen driver landbrug i Torp 
ved Østbirk sammen med sin bror, Søren Søgaard 
Mortensen.
De har en kvægbesætning med 210 Holstein-
køer og de driver ca. 200 hektar. De to brødre 
har drevet I/S siden 2002.
- I/S er den rette løsning for os, det har altid været 
vores drøm at drive landbrug sammen. Vi tænker 

ens og har samme indstilling til tingene, og vi er 
begge glade for at være to om beslutningerne.
De er aktive udstillere på dyrskuet og har i år syv 
køer og en kvie med.  Begge deres koner udstil-
ler heste, Peters kone, Lisbeth, kommer med en 
Quarter og Sørens kone, Tina, udstiller Pinto. Og 

endelig er der Peter og Lisbeths søn, Esben, der 
udstiller en Jack Russel-hvalp på børnedyrskuet.
- Jo, vi er med på alle fronter, for dyrskuet er en 
vigtig ting i vores familie, siger Peter, der bor i 
campingvogn sammen med sin familie i dyrskue-
dagene.
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Gør klar til årets dyrskue

15-årige Mathilde Jepsen fra Bjerre trækker 

kalve og køer på dyrskuet, og hun ser frem 

til to hyggelige og sjove dage.

Udstillere og arrangører tæller ned til Det Østjyske Dyrskue i Horsens den 13. og 14. juni

Af Lene Tingleff

Forberedelserne til året dyrskue i Horsens har 

været i gang længe, og igen i år er der god op-

bakning fra udstillerne. De møder talstærkt op 

og sørger for, at dyrskuepladsen bliver fyldt med 

flotte dyr og spændende nyheder inden for ma-

skiner og teknik den 13. og 14. juni.

- Det er dyrskue nummer 144 i rækken, og selv 

om tiden og udgangspunktet er et helt andet 

end det var i begyndelsen, er det stadig af enorm 

stor betydning, at vi holder dyrskue, siger for-

manden for Foreningen Land & By Østjylland, 

Peter Søgård Mortensen, Østbirk.

- Vi har brug for at fortælle den gode historie om 

landbruget, og dyrskuet er en oplagt mulighed til 

at vise omverdenen alt det positive, der foregår 

i vores erhverv.

- Samtidig er det et vigtigt mødested for land-

mænd, som kan studere resultatet af avlsarbej-

det og se på maskinnyheder på pladsen. Og 

selvfølgelig også bare hygge sig og får en snak 

med andre landmænd. Det er vigtigt, og selv om 

udviklingen går stærkt og tiderne skifter, er det 

noget, der altid er behov for, siger Peter Morten-

sen, der blev valgt som formand for foreningen 

på generalforsamlingen i marts.

Dyrskueforeningen blev etableret for et par år 

siden og er ansvarlig for dyrskuet, som afvikles 

i tæt samarbejde med Vejle-Fredericia Landbo-

forening, Østjysk Landboforening og Landbofor-

eningen Odder-Skanderborg.  Som noget nyt er 

Maskinbladet i år tilknyttet som mediepartner.

Mange store og små dyr

Dyreudstillingen omfatter ca. 300 store dyr for-

delt på malkekvæg, kødkvæg, får og heste.  Ud-

stillingen er ca. på samme niveau som sidste år 

og omfatter ca. 75 heste fordelt på 18 racer, xx 

malkekøer, xx kødkvæg og xx får.

Hertil kommer en stor udstilling af mindre dyr 

som kaniner, høns samt det populære børne-

dyrskue, der omfatter ca. 50 dyr og er en slags 

”rugekasse” for det store dyrskue. Udstillingen 

omfatter både ponyer, kalve, hunde, kaniner, 

marsvin og andre dyr.

Sidste år var der katte med på dyrskuet for første 

gang, og det blev en stor succes. Den gentages i 

år i endnu større omfang og kombineres med en 

faglig udstilling om pasning af katte.

Ud over fremvisningen af dyr og den store ma-

skinudstilling er der igen i år masser af under-

holdning og show samt Tivoli på pladsen samt en 

udstilling med gårdbutikker i et stort telt.

Der bliver bl.a. grisevæddeløb, underholdning 

for børn, fremvisning af veterantraktorer, gym-

nastikopvisning og stort hesteshow med bl.a.  

Østjysk Køreselskab.

Årets dyrskuetale ved frokosten fredag middag 

holdes af Lars Mose, der indtil for få måneder 

siden var fællestillidsmand på Danish Crown.

Det koster 80 kr. i entré at komme ind på plad-

sen, dog gratis for børn under 15 år.
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FIRBENET FILMSTJERNE

Man kan i år møde en ægte filmstjerne på 4H´s 

stand på dyrskuet i Horsens. Det er koen Karla 

kendt fra Far til Fire-filmen ”Onkel Sofus vender 

tilbage”. Koen hedder i virkeligheden Yonna og 

hører til i Ole Munchs kvægbedrift på gården 

”Dortheasminde” i Serridslev ved Horsens

HELE UMAGEN VÆRD

Maskinpartner A/S har været med på dyrskuet 

i Horsens i mange år, og der er ingen planer 

om at ændre på den tradition. ”Det er et stort 

arbejde at komme af sted, men vi føler alligevel, 

at det er hele umagen værd”, siger salgsdirektør 

Lars Jensen.

NYDER STEMNINGEN

Omkring 75 heste fordelt på 18 racer er med 

på Det Østjyske Dyrskue. Mette Stelmach er en 

af udstillerne, hun kommer med to Knabstrup-

perhingste. ”Det er sjovt og hyggeligt at være 

på dyrskue, og det er et godt sted at få sine dyr 

bedømt”, siger hun.

FÅR MED UDSTRÅLING

Da Lene og Bjarne Wohlfart fra Vejle var på 

fåreudstilling i England i 2000, så de repræ-

sentanter for racen Kerry Hill, og så var de 

fuldstændig solgt. Siden har de indført racen 

til Danmark, og de viser en gruppe dyr fra 

deres besætning på Det Østjysk Dyrskue.

- Dyrskuet er med til at skabe forståelse og en god anledning til at vise, hvad landbruget har at byde 
på, siger Peter Søgaard Mortensen, der her ses med en af familiens Quarter-heste.

Jeppe og Marie synger og 
underholder
De populære værter kendt fra 
tv leverer show for børnene 

Tv-værterne jeppe og marie, kendt fra pro-
grammet om lille nørd, underholder på 
Dyrskuet i Horsens med sang og optræden, 
mest for børn men også for voksne.
Da de besøgte dyrskuet sidste år, var der sort af 
mennesker omkring scenen, og derfor har dyr-
skuet indbudt dem igen.  
De er i sommer på turné rundt i landet, og læg-
ger også vejen forbi Horsens, hvor de underhol-
der lørdag.
Deres underholdning vil omhandle dyr, og de har 
på forhånd afsløret, at det de vil være udklædt 
som forskellige dyr og fremføre et lille nummer, 

der har noget med dyrenes egenskaber at gøre. 
Undervejs er det publikum, der giver point i form 
af klapsalver til de optrædende.
Der indledes og afsluttes som ”Jeppe og Marie”, 
der synger nogle af de kendte sange fra Lille 
Nørd.

De to gode venner vil underholder
både små og store med deres glade show.
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Dyrskuet i Horsens
er et kæmpe-aktiv

Af Lene Tingleff

Det Østjyske Dyrskue får 100 
procent opbakning fra Hor-
sens Kommunes borgmester 
Peter Sørensen (S) 

- Dyrskuet i Horsens er af uvurderlig værdi 
for kontakten til det øvrige samfund. Det 
er med til at udbrede kendskabet til land-
bruget og ikke mindst er det med til at 
skabe en større forståelse for landbruget. 
Sådan lyder det fra borgmester i Horsens 
Kommune, Peter Sørensen (S), der bakker 
100 procent op bag Det Østjyske Dyrskue 
på Dyrskuepladsen i Horsens.
- Jeg anser Det Østjyske Dyrskue for at 
være et væsentligt element i hele ud-
viklingen af Horsens som oplevelses- og 
kulturby. Dyrskuet er med til at give tu-
sindvis af vores egne borgere og borgere 
fra andre kommuner en rigtig god ople-
velse, og jeg vurderer dyrskuet til at være 
en event helt på niveau med andre af 
vores rigtig fine events og festivaler, som 
er med til at cementere Horsens’ image 
som kultur- og oplevelsesby, siger Peter 
Sørensen.

Borgmesteren har ved flere lejligheder gi-
vet udtryk for, at han har en mærkesag, 
som hedder, at det skal være nemmere at 
være landmand.
- Landbruget er i sig selv en kilde til beskæf-
tigelse og valutaindtjening, men mindst 
lige så vigtigt er det, at landbruget leverer 
det danske råstof til fødevareindustrien, 
som beskæftiger rigtigt mange menne-
sker, og som eksporterer til det meste af 
verden. Vi mangler aktuelt jobs i eksport-
industrierne, og landbruget står overfor 
store udfordringer både konkurrencemæs-
sigt og finansieringsmæssigt, hvilket har 
stor afsmittende effekt på beskæftigelsen. 
Derfor har jeg ved adskillige lejligheder 
overfor folketingspolitikere og ministre 
understreget vigtigheden af, at landbruget 
får forbedrede drifts- og vækstbetingelser 
i Danmark, siger Peter Sørensen. 
Han understreger, at dyrskuet efter hans 
mening har en kæmpestor betydning i for-
hold til at synliggøre landbruget og gøre 
danskerne mere bevidste om erhvervets 
betydning for hele samfundsøkonomien.
- Det er vigtigt, at landbruget benytter alle 
muligheder for at vise flaget, og derfor er 
det også vigtigt, at vi har et dyrskue i Hor-
sens, siger Peter Sørensen.

- Dyrskuet har en kæmpestor betydning i forhold til at synliggøre landbruget og gøre 
danskerne mere bevidste om erhvervets betydning for hele samfundsøkonomien, siger 
borgmester i Horsens, Peter Sørensen.

Kontakt dit nærmeste McHale servicecenter

Jysk Maskincenter - Grenåvej 26, 8900 Randers SØ, Tlf. 86426200
TBS Maskinpower - Ørderup Kirkevej 43, 6620 Toftlund, Tlf. 75381122

Reduceret håndtering • Hurtigere overførselstid 
Kompakt design • Højere niveau af pålidelighed

Presning og indpakning i en arbejdsgang

McHale Fusion 3 er udstyret med LS-hy-
draulik system, som kombineret med 
Expert Plus kontrolboks gør presning og 
indpakning fuldautomatisk.

Maskinen er udstyret med en 25 knivs 
snitter enhed. Når ballen er færdig 
påføres der automatisk net, hvorefter 
kammeret åbnes som en muslingeskal. 
Den nederste del af ballekammeret 
overfører nu ballen til indpakkerbordet 
med den vertikale indpakkerring. Så 
snart kammeret er lukket kan chaufføren 
fortsætte og den fuldautomatiske 
maskine starter indpaknings processen.

Bruger venligheden er i top på denne 
maskine. Når maskinen kører op ad 
skåret, overvåger kontrolpanelet kon-
stant maskinens funktioner og giv-
er chaufføren besked hvis der sker 
ændringer af indstillinger som f.eks. 
knivtryk, knivposition eller filmbrud.

Når ballen på indpakkerbordet er færdig 
indpakket, bliver den på indpakkerbor-
det. Aflæsning sker fuldautomatisk, når 
næste balle er klar fra pressekammeret.

Det Østjyske Dyrskue 
Stand 4

Vi glæder os til at se Jer!
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Avlsarbejdet har 
høj prioritet

Af Lene Tingleff

Sådan har det altid været for 
Bent Pedersen fra Bjerre, der 
har udstillet på dyrskuet i  
Horsens gennem 25 år 

- Avlsarbejdet har altid interesseret mig meget. Det 
er spændende, men man skal være tålmodighed, 
for det er et langsigtet arbejde, som først slår igen-
nem mange år efter man træffer sine beslutninger.
Det siger Bent Pedersen, ”Kridtbjerg” ved Bjerre. 
Sammen med sin kone, Lene, driver han land-
brug med 120 RDM-køer og 200 hektar.
Parret har udstillet køer på dyrskuet i Horsens lige 
siden de overtog gården for 25 år siden, og det 
er i år dyrskue nummer 26, de deltager i, denne 
gang med syv køer og et par kalve.
Kalvene er med i den såkaldte ”Vejen Frem” 
vurdering, hvor man ser på, hvilke dyr der kan 
forventes at blive gode køer fremover. Blandt de 
syv køer er der to, der tidligere har været udtaget 
som ”Vejen Frem Kalve”.

nyt blod fra Canada
Grundlaget for de mange flotte resultater, de har 
opnået gennem tiden, blev i virkeligheden lagt 
en halv snes år tidligere end de begyndte at ud-
stille.
- Det var i sommeren 1980, jeg var til et som-
mermøde på Østerhåb Tyrestation. Min far var 
på ferie, så jeg var alene af sted. Vi hørte her 
om den canadiske tyr ”Topper Red” og om de 

fordele, der kunne være ved at krydse ind med 
det canadiske kvæg, og jeg besluttede mig for at 
bestille 10 portioner sæd.
- Det var på det tidspunkt noget nyt og epokegø-
rende, og det var ikke alle, der mente at vi skulle 
den vej. Men vi var nået til et punkt, hvor RDM-
racen trængte til et løft. Racen var ved at være 
for lille, og vi havde brug for blodfornyelse, både 
hvad ydelse og eksteriør angik.
- Og man må virkelig sige, at de canadiske gener 
gav et løft. Det samme gjorde det amerikanske 
brunkvæg. Vi købte siden en besætning, hvor 
det var krydset ind, og det slog også godt igen-
nem. Det canadiske og amerikanske islæt blev et 
vendepunkt for RDM-racen.

mange gode egenskaber
RDM-racen er i dag den mindste malkekvægrace 
i Danmark og udgør kun ca. 10 procent.
- Det kan godt undre mig, for racen har mange 
gode egenskaber. Den har en god sundhed, lette 
kælvninger, et godt temperament, stærke ben 
og en god fordøjelse. Ydelsesmæssigt giver de 
ikke så meget som andre racer, men når vi ser på 
den gode sundhed, er økonomien og det sam-
lede resultat ofte det samme, siger Bent Peder-
sen, der selv ligger på en gennemsnitlig ydelse 
på 10.213 kg. mælk pr. ko, hvilket han er godt 
tilfreds med.
- I dag er vi heldigvis i den situation, at RDM ikke 
har problemer med indavl, fordi vi over de sidste 
år har lagt en avlsstrategi, hvor vi har taget nye 
blodlinjer ind.
- I min besætning er der mange racer i de fleste 
af vores køers afstamning. Det er Amerikansk 

Brunkvæg, Rød Holsteiner, svensk, finsk, Mont-
pelier og de gamle røde.  Det har givet en kryds-
ningsfrodighed, som har været meget værdifuld 
og gavnlig for racen.

følger koen helt til tops
Interessen for avlsarbejdet hænger tæt sammen 
med interessen for dyrskuet, som altid har været 
til sted for Lene og Bent Pedersen.
- Dyrskuet er det sted, hvor vi får bedømt vores 
dyr og hvor vi viser dem frem. Det er vigtigt, selv 
om det i virkeligheden er andre steder, avlsarbej-
det bliver grundlagt. 
- Vi konkurrerer i ringen, og når vi kommer tilba-
ge i stalden, er vi kammerater. Dyrskuet er show 
og hobby, og vi vil ikke undvære det, fordi det 
altid er to gode og hyggelige dage.
- Vi har aldrig haft svært ved at finde unge men-
nesker, der vil hjælpe med at passe og trække 
dyrene på dyrskue, og vi har altid den ordning, at 

man følger koen hele vejen igennem. Også hvis 
den vinder. Så er det stadig den unge, der træk-
ker og viser dyret frem.
- Det er en glæde, at de unge mennesker gerne 
vil være med og at de på den måde bringer dyr-
skuetraditionen videre.

vi skal vise det positive
For Lene og Bent Pedersen er der flere grunde til 
at de hvert år drager på dyrskue.
- Vi får bedømt vores dyr, vi konkurrerer og vi 
hygger os. Men det handler også om, at dyrskuet 
har en stor PR-værdi over for den øvrige befolk-
ning, siger Lene Pedersen.
- Det er vigtigt at vise bybefolkningen, at vi gør 
vores bedste i landbruget. Og at vi viser det po-
sitive, som landbruget har at byde på.  Der er jo 
rigtigt mange mennesker, der slet ikke ved noget 
om landbrug, og her har vi en stor opgave.

Forberedelserne til årets dyrskue har været i gang i et stykke tid på ”Kridtbjerg”, i år udstilles der syv 
køer og et par kalve. Lene og Bent Pedersen ses her med en af hjælperne, Mathilde Jepsen.

                 KØB EN 
           KO BØRSTE
PÅ MESSEN
        Så ”klør vi dig bag øret” med en
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                 KØB EN 
           KO BØRSTE
PÅ DYRSKUET
        Så ”klør vi dig bag øret” med en
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DET ØSTJYSKE DYRSKUE, HORSENS

Virkevangen 28, 8960 Randers  ·  Tlf.  8649 4681

GRATIS BILLET TIL DTC 
PÅ JYLLANDS RINGEN
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Kom og hør om 
uddannelse
Jordbrugets Uddannelses-
Center Århus er med ved årets 
dyrskue 

Hele landbrugsuddannelsen på Jordbrugets Ud-
dannelsesCenter Århus er repræsenteret på dyr-
skuet i Horsens.
På JU Århus’ stand kan man få information om 
hele landbrugsuddannelsen lige fra det indleden-
de grundforløb til sidste trin i landbrugets lederud-
dannelse, 
- Det er altid en fornøjelse at være med på dyr-
skuet i Horsens, og for os er arrangementet en rig-
tig god måde at møde både fagfolk og potentielle 
elever, så vi glæder os meget til at være med igen 
i år, siger Poul Arne Jansen. Han er uddannelsesle-
der for JU Århus’ landmænd, dyrepassere og jord-
brugsmaskinførerelever, som til daglig holder til på 

skolelandbruget Bredballegård i Mårslet. 
Med på standen er også repræsentanter for JU År-
hus’ afdeling i Vejlby (tidligere Vejlby Landbrugs-
skole), der i det daglige danner ramme om land-
brugsuddannelsens 2. hovedforløb, landbrugets 
lederuddannelser og studenterforløbet Trin S.

Hele paletten
JU Århus udbyder hele landmandsuddannelsen og 
de tre trin i landbrugets lederuddannelse.
Uddannelsen til landmand varer mellem 3 år og 5 
måneder og 3 år og 11 måneder
De tre trin i landbrugets lederuddannelse (produk-
tionsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom) va-
rer 20 uger hver.
JU Århus har en særligt tilrettelagt landbrugsud-
dannelse for studenter, der hedder Trin S. 
Læs mere på www.ju.dk 

Man kan få en snak med nogle af skolens elever på standen.
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Din landboforening gør en forskel

Hvorfor medlem af en landboforening? 
Fordi det er vigtigt, at landmænd står sammen om at 

gøre deres indflydelse gældende over for de besluttende 
myndigheder og politikere, både lokalt og på landsplan.

Landboforeningen arbejder for at sikre
en fair behandling af landbrugserhvervet og

er medlemmernes talerør.
Som medlem af en landboforening er du med

i et fællesskab og en organisation, der varetager 
landmændenes fagpolitiske interesser.

Altså – medlemskab for politisk indflydelse.

Landbrug & Fødevarer
En del af medlemskontingentet 

går til det vigtige erhvervs- 
politiske arbejde på landsplan 

i Landbrug&Fødevarer på 
Axelborg i København.

Den lokale politik
Landboforeningen fungerer som 
landmændenes politiske talerør 
og advokat i lokalsamfundet og 

over for myndighederne. 
Landboforeningen har et  
tæt samarbejde med de 

kommuner, de dækker, og har i 
øvrigt mange samarbejds- 

partnere og et stærkt netværk.

Det åbne landbrug
En af de store opgaver for  
foreningen er samfunds- 

kontakten. Landboforeningen 
arbejder på at skabe forståelse 

og accept for landbruget,  
bl.a. via Åbent Landbrug.

Det sociale
Foreningen er også stedet, 
hvor du møder kolleger og 

deltager i kulturelle og sociale 
arrangementer. 

Foreningen lægger vægt på at 
være en god sparringspartner 
for både heltids- og deltids-

landmænd.

Indflydelse på
rådgivningen

De tre landboforeninger står 
bag rådgivningsselskabet LMO. 

Som medlem af landbo- 
foreningen får du dermed  

mulighed for at få indflydelse 
på rådgivningen.

Men der er endnu flere grunde til et medlemsskab:
Du får LandbrugsAvisen hver uge.

Du får adgang til Landbrug & Fødevarers forsikrings og pensionstilbud.
Du får mulighed for at benytte socialkonsulenten.

Du får mulighed for at handle fordelagtigt i indkøbsklubben.

Læs mere om din forening på www.lbfos.dk - www.olf.dk – www.fvland.dk

Vi er medlemmernes 

talerør!

Vi har et

stærkt netværk med 

kommunerne!

Vi arbejder for, 

at fagligheden

er i fokus!

Vi fortæller

om alt det, landbruget 

kan bidrage med!
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Har tabt sit hjerte til de plettede

Af Lene Tingleff

Mette Godsk Stelmach er 
begejstret for Knabstrupper-
racen, hun udstiller to hingste 
på dyrskuet 

- De er søde, rare og omgængelige. De har et blidt 
sind, og man kan nærmest ikke gøre dem sure.
Sådan svarer Mette Godsk Stelmach, Klejs ved 

Juelsminde, når man beder hende forklare, hvor-
for det netop er Knabstrupper-racen, hun er så 
begejstret for.
- Det var ligesom ikke til diskussion, at det blev 
Knabstruppere for mit vedkommende.  Det er jeg 
lært op med, fordi jeg tilbragte det meste af min 
barndom og ungdom her på ejendommen, hvor 
der var Knabstruppere. Jeg boede i nærheden og 
hjalp med at passe hestene og fik lov at ride på 
dem.
- Siden købte vi ejendommen, så man kan sige, 
at jeg blev hængende her på stedet og holdt fast 

i den race, jeg altid har haft med at gøre og som 
altid har været her på stedet, fortæller Mette, der 
sammen med sin mand, Per Stelmach, har tre 
Knabstrupperhingste.
De udstiller to af dem på dyrskuet i Horsens. Den 
seks-årige ”Sartors Simply the Best”, som er fær-
digkåret i Knabstrupperforeningen i 2012, samt fi-
re-årige ”Sartors Messi”, der lige nu er i tilridning.

begejstret for dyrskuet
Mette har tidligere været på dyrskue i Horsens 
med sine heste, og hun har også deltaget på 
Landsskuet i Herning i hesteshowet med forskel-
lige sportsindslag.
- Det er sjovt og hyggeligt at være på dyrskue, 
man møder en masse kendte mennesker, der er 
lige så hestetossede som én selv. 
- Man kan snakke med alle, og der er en god stem-
ning. Jeg har altid været begejstret for dyrskuet og 
for den helt særlige stemning, der er på pladsen 
og mellem staldene.
- En god placering betyder noget, når man har 
avlshingste, så det er selvfølgelig også fordi jeg 
går efter det gode resultat i konkurrencerne. Vi er 
med for at klare os godt og få nogle gode bedøm-
melser, det er vigtigt.

et liv med heste og ridning
Heste og ridning er omdrejningspunkt for Mette, 
der bruger al sin fritid på hestene. Hun arbejder i 
Hedensted Kommune på lønkontoret i Juelsminde.

- Så snart jeg får fri fra arbejde, gælder det he-
stene, som alle tre rides fire-fem gange om ugen. 
Lige nu er den ene i tilridning og én er skadet, 
men ellers arbejder jeg med dem alle tre, fortæller 
Mette, der har sine egen lille ridebane og ellers 
rider på et nærliggende ridecenter.
- Det er primært dressur, men jeg rider også di-
stanceridning og lidt springning. 
- Heste er mit et og alt, og nogen synes nok, jeg 

Mette ser frem til at komme på dyrskue med sine Knabstruppere.

fakta...
Knabstrupperen
Knabstruppere er mest kendt for deres 
særlige plettede udseende med unikke 
farvekombinationer. Nogle er næsten 
ensfarvede, andre er spættede på hele 
kroppen eller bagparten, mens andre 
igen er kraftigt plettede i flere farver.
Den grundlæggende eksteriørbeskri-
velse for knabstrupperen ser sådan ud: 
en tæt bygget hest med megen styrke, 
mange muskler og en sparsom man. 
Hovedet skal være lille og fint, mens 
halsen er lang og overlinjen god, såle-
des at bevægelserne bliver lette, men 
kraftfulde.

Knabstrupperen avles i fire typer og 
findes på den måde både som hest og 
pony:
- Knabstruppersportsridehesten (over 

148,1 cm i stang)
- Klassisk knabstruppertype (148,1 – 

165 cm i stang)
- Knabstrupperpony (105 – 148,0 cm i 

stang)
- Miniatureknabstrupperpony (under 

104 cm i stang)

Mette og Per Stelmach sammen med ”Simply the Best” og parrets to labradorhunde.

Mette viser her Sartors Messi ved en kåring i Skive.

Historie:
Den danske knabstruppers historie ta-
ger udgangspunkt i en sjov fortælling 
om forkærligheden for det plettede 
og særegne udseende. Christian Dit-
lev Lunn fra stutteriet Knapstrup Gods 
begyndte i starten af 1800-tallet at in-
teressere sig for avl af mere spraglede 
heste og købte omkring 1808 ”Flæ-
behoppen”, som blev stammoder til 
hele knabstrupperracen. Han krydsede 
denne hoppe med gule hingste og op-
nåede i 1813 at fremavle den spættede 
”Flæbehingst”, om hvem det siges, at 
den havde over 20 forskellige farver. Fra 
Flæbehingsten kunne egnens opdræt-
tere avle en mangfoldighed af spraglet 
afkom. (Kilde: Knabstrupperforeningen 
for Danmark)

Den daglige ridetur kan Mette ikke undvære.

er en sær snegl, fordi jeg bruger så meget tid på 
det. Men det kan jeg ikke tage mig af. Jeg har det 
godt, når jeg passer hestene og når jeg rider, og 
det er en vigtig del af min tilværelse.
- Sådan har vi stillet tingene an, og vi er heldigvis 
enige om det, siger Mette, der har fuld opbakning 
fra Per i interessen for hestene.



Side 7Dyrskueavis • juni 2014

Danmarks 
største udvalg af 

landbrugsmaskiner
7 ud af 10 søger landbrugsmaskiner på maskinbladet.dk og i brugt pro

*Userreport 2012

-i samarbejde med
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Kattene gør deres indtog
Af Lene Tingleff

Sidste års succes med katteud-
stilling på dyrskuet gentages 
og opprioriteres med faglig 
udstilling fra Tvingstrup Dyre-
klinik 
Kattene gør nu for alvor deres indtog på Det Øst-
jyske Dyrskue. Katteudstillingen kombineres i år 
med en dyrlægefaglig udstilling, hvor man kan få 
svar på alle tænkelige spørgsmål om katte.
Udstillingen arrangeres i fællesskab af Horsens 
Kattekreds, Tvingstrup Dyreklinik samt Det Øst-
jyske Dyrskue som opfølgning på sidste års po-
pulære og meget velbesøgte udstilling af katte. 

Udstillingen holdes i et telt på pladsen, hvor der 
også vil være andre udstillinger.
- Der var sort af mennesker ved katteudstillingen 
sidste år, og derfor tager vi nu succesen op igen. 
Folk kom for at se kattene, høre om racerne og 
for at snakke om katte, og det vil vi gerne åbne 
op for igen, siger Gitte Holgaard, der er kredsle-
der for Horsens Kattekreds.
- Vi vil samtidig gerne give folk mulighed for at 
få svar på faglige spørgsmål, og derfor afvikler vi 
i år arrangementet sammen med Tvingstrup Dy-
reklinik, tilføjer hun.

faglig fokus på standen
Dyrlæge Vibeke Bjørn Rasmussen, der er med-
ejer af Tvingstrup Dyreklinik, fortæller, at folk kan 
komme og få svar på deres spørgsmål om katte.

- Vi vil have fagligt personale på standen gennem 
begge dage, og folk kan spørge om kattenes ud-
vikling, trivsel, sygdomme samt pasning og pleje 
af katte. 
Tvingstrup Dyreklinik har en stor kattepraksis og 
personalet har en stor erfaring i forhold til de 
forskellige udfordringer, der kan opstå for kat-
teejerne.
- Katten er et populært dyr, som der er en stor 
interesse for i disse år. Og dermed opstår der 
også et behov for viden og indsigt samt praktiske 
spørgsmål.
Der holdes lignende arrangementer på andre 
skuer, bl.a. i Herning, som trækker rigtigt mange 
mennesker.
Ud over det faglige fokus arrangerer Tvingstrup 
Dyreklinik forskellige konkurrencer med præmier.

På dyrskuets katteudstilling kan man møde fra venstre sygeplejerske Christina Vindelev, dyrlæge An-
ders Damgaard, sygeplejerske Anne Clausen, dyrlæge Vibeke Bjørrn Rasmussen og sygeplejerske Line 
Thomey, alle fra Tvingstrup Dyreklinik.

fakta...
Tvingstrup Dyreklinik
Tvingstrup Dyreklinik A/S er opstartet i 
januar 1988 som en sammenslutning af 
flere dyrlægepraksis omkring Horsens. 
Nuværende ejere har været med fra 
starten, nemlig dyrlægerne Jan Peder-
sen og Vibeke Bjørn Rasmussen.
Derudover er ansat to dyrlæger, tre ve-
terinærsygeplejersker og en bogholder. 
Der uddannes veterinærsygeplejersker 
og der er således også tre elever. 
Udover klinikken i Tvingstrup, hvor der 
er tilknyttet hospital, drives Dyreklinik-
ken Sundvej, der ligger i Horsens, og 
Tvingstrup Hestepraksis.
Tvingstrup Dyreklinik beskæftiger sig 
med det meste indenfor undersøgelse, 
behandling og kirurgi indenfor hunde- 
og katteområdet. Klinikken går gerne 
nye veje og har f.eks. haft en dyrlæge 
i Tyskland for at uddanne sig som kiro-
praktor for dyr.

Kredsleder Gitte Holgaard, Horsens Kattekreds, 
med en kat af racen Maine Coon.

På katteudstillingen kan ses ca. 30 katte af følgen-
de racer: Maine Coon, Cornish Rex, Selkirk Rex, 
Europe, Korat, Perser, Hellig Birma samt huskatte.

Lørdag d. 21. juni 
kl. 10-13
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PrOGram
fredag d. 13. juni 2014

TiD AKTiviTeT STeD

Kl. 07.30 Officiel åbning ved Foreningen Land & by Restaurationstelt
 ØSTjyllands formand Peter Søgaard Mortensen 

Kl. 08.30-11.15 Bedømmelse af heste Mønstringsbaner

Kl. 08.30-11.15 Bedømmelse af kvæg Store ring

Kl. 08.30-11.00 Bedømmelse af får og geder –  Lille ring
 herunder besætningskonkurrence får 

Kl. 09.00 Dyrskuets udstillinger åbner 

Kl. 11.00 Grisevæddeløb Lille ring

Kl. 11.30 Malkekvæg Store ring
 Konkurrence bedste besætningsgruppe
 Kommentarer ved dommerformændene 

Kl. 13.00 Grisevæddeløb Lille ring

Kl. 12.15 Malkekvæg Store ring
 Udvælgelse af ærespræmiedyr
 Ærespræmiekonkurrence og udpegning af
 modeldyr og koen med racens bedste yver 

Kl. 13.00 Dyrskuefrokost. Hovedtaler: Lars Mose Restaurationstelt

Kl. 13.00 Forhindringskørsel v/Østjysk Køreselskab Store ring

Kl. 14.00 Præsentation af heste og ponyer Heste ring
  Dommerformændene kommenterer og begrunder 
 formiddagens bedømmelser og udleverer 
 ærespræmierosetter og bedømmelsesskemaer  

Kl. 14.15 Kødkvæg Store ring
 Udvælgelse af ærespræmiedyr
 Blandt ærespræmiedyrene udpeges skuets 
 bedste individer inden for de respektive racer. 
 Kommentarer ved dommerformændene.

Kl. 15.15 Konkurrence bedste par – inden for racerne  Store ringe
 og på tværs af racerne.
 Konkurrence bedste besætningsgruppe – 
 inden for racerne og på tværs af racerne.
 Dommerformændene oprangerer dyrene 

Kl. 14.00 Bedømmelse af får og geder Lille ring
 Udvælgelse af ærespræmiedyr.
 De to bedste dyr i hvert hold, som fredag 
 formiddag har fået 22 point deltager i 
 konkurrencen om ærespræmierne i den lille ring. 
 Uanset alder. 
 Blandt ærespræmiedyrene udpeges skuets bedste 
 individer.
 Kommentarer ved dommerformændene. 

Kl. 15.00 Grisevæddeløb  Lille ring

Kl. 15.25 Fremvisning af racerne – får og geder. Lille ring
 Kommentarer ved Bent Schack 

Kl. 16.15 Forhindringskørsel  Store ring
 v/Østjysk Køreselskab 

Kl. 17.00 Grisevæddeløb Lille ring

Kl. 17.15 Udpegning af skuets bedste 2- og 3-årshopper Store ring
 Udpegning af skuets bedste vallak
 Udpegning af skuets bedste 1-års 

Kl. 18.15 Tak for i dag og på gensyn i morgen

• Forebyggende
 behandlinger 
• Sygdomsdiagnoser
• Røntgen / Ultralyd
• Laserbehandling 
• Tandrens

• Eget laboratorium
• Kiropraktik
• Fysioterapi
• Kirurgi
• Adfærdsbehandling

Dyreklinikken Sundvej, Horsens og

Tvingstrup Dyreklinik med hospital

Tlf. 7566 7200 
www.tvingstrupdyreklinik.dk

Find os ved
katteudstillingen

Hyrup og Rask Mølle Maskinstation
– opgaver i det åbne land

Hyrup Maskinstation A/S
Vejlevej 59
7140 Stouby
Telefon: 75 89 75 00
hljhyrup@c.dk
www.hyrupmaskinstation.dk

Afdeling:
Rask Mølle Maskinstation
Skovbrynet 22
8763 Rask Mølle
Mobil: 40 68 84 51

Ensilering Høst/Halm

Jordbearbejdning

Andet

Kloakarbejde

Gylle

Entreprenør

Kloakarbejde
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Tak for støtte og ærespræmier:
Dan-Corn A/S

Hatting K/S

Kolding Herreds Landbrugsforening

TopDanmark

Horsens Traktor Compagni

PRE-Hesteavlsforning

RYK

Ejstrupholm, Give-Thyregod
Dyreklinik

Dansk Simmental Forening

Simmentaler Midt

Hyrup Maskinstation

Dansk Limousine Forening

Sydjysk Kødkvæg

Den Jyske Sparekasse

DLG Østjylland

Form og Farve

Hedensted Kommune

Horsens Kommune

Horsens Maskiner A/S

LMO

Søren Sørensens Legat – LOS

Søren Sørensens Legat – ØLF

Vejle Amts Familiebrug

Hornsyld Købmandsgaard

Bjerre Herreds Mejeriselskab

Horsens Eksportmarked

Viking  Danmark

Østjysk Klovpleje

Landbrugsrådgivning Syd

Bent Schack Nielsen (Dansk Fåreavl)

Pejsegården

Barrit Mejeri

LET Kommunikation v/ Lene Tingleff

Vejle Fredericia Landboforening

Hopballe Mølle

Vikar Service Lillebælt

Østjysk Klovpleje

JS Advice

Tvingstrup Dyreklinik

Østjysk Landboforening

Dansk Islandshesteforening 

SP Foderenergi

Avlsforeningen for Shetlandsheste

Henning Rasmussen Mindefond

Lind & Kruse A/S    Industriparken 3    7182 Bredsten
Tlf 7566 6910    Fax 7573 0900    Email jl@lind-kruse.dk

Kom og se
• Forskellige modeller fra Case IH, - den nye Magnum CVX 370 
   samt Puma og Maxxum serien
• Bredt udvalg af maskiner fra Kverneland bla. 
   Jordbehandlingsmaskiner sprøjter samt græsmaskiner, 
   også til den lille jordbruger eller hobbymand 
• Gehl minilæssere med udstyr 
• Honda ATV 
• Kubota græsklippere og minitraktorer 
• Möre skovvogne samt tilbehør     

Vi er forhandler af:

Stand 21 B
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STAnDnr. firMA

 1 Marielyst Skovservice

 3 FR Staldservice

 4              TBS Import

 9 Hyrup Maskinstation

 11             Jøla A/S

 13 Traktor- & Høstspecialisten

 14 Maskinpartner A/S

 15             Horsens Maskiner

 20 Yding Smedie

 21B Lind og Kruse A/S

 22             Jelling Maskinforretning A/S

 23             OM Maskiner

 26           Hornsyld Købmandsgård

 28   Flemming Dalstrup

 29             Stensballe Trailercenter

 30      Poda

 31 Klip & Fræs

 32 RV Maskiner

 33 Helms TMT-Centret A/S

 34 Viking Danmark

 40 Bygholm Landbrugsskole

 41 Jordbrugets UddannelsesCenter

 42 Dalum Landbrugsskole

 44 Østjysk Køreselskab

 50 Midtjysk Maskincenter A/S

 52   Landbrugsrådgivning Syd        

 54             Ølgod Efterskole

 55            Arne’s Smedie

 55A  Aloe Vera Huset

 56 Euro Passat

 60 AT Biler

 62 AJ Byggeservice A/S 

 63 Andresens Bio Energi A/S

 64 VS Automatic Q A/S

 66 Jysk Energi Optimering

 70 Alentek ApS

 71 Maskinbladet

 72 Horsens kommune, Juridisk afd.

 73 OK Benzin

 74 OK Køkkenrenovering

 75 Bent Hansen

 76 3F Horsens og Omegn

 79 Falck Danmark

 80 Brochs Maskinhandel

 81 Pit Hegn/Østjysk Hegn

 82A Den Gamle Stald

 83 Stemas Maskinsalg

 84 Møldrup Rideudstyr

 85 Dansk Naturtræ

 99 Sammark 

 101 Hanne Busch

 102 Vinhuset Ferd Pieroth A/S

 103 Elsebeth Nikolajsen

 104 Ruth Sandkvist

 105 Katrinelund

 106 Engbo Gårdbutik

 107 Solveig Brandstrup

 108 Aarstiderne 

 150 Tvingstrup Dyreklinik 

 151 Katte Udstilling

 152 Odderegnens Pileflettere

Udstillere:
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PrOGram
lørdag d. 14. juni 2014

TiD AKTiviTeT STeD

Kl. 09.00 Dyrskuets udstillinger åbner 

Kl. 09.00 Mønstringskonkurrence malke- og kødkvæg Store ring
 Kalvekonkurrence

Kl. 09.00 – 12.30 Bedømmelse af dyrene ved børnedyrskuet ved 4H 4 H ring

Kl. 09.00 Mønstringskonkurrence heste/ponyer Mønstrings-baner
 Juniorer og seniorer mønstrer

Kl. 09.50 Superko-konkurrence Store ring

Kl. 10.00 Grisevæddeløb Lille ring

Kl. 10.40 Interbreed-konkurrence Store ring
 Udvælgelse af skuets bedste tyr og bedste hundyr 
 på tværs af kødkvæg-racerne 

Kl. 11.10 – 11.40 Udvælgelse af Østjyllands bedste  Store ring
 besætnings-gruppe på tværs af racerne
 Udvælgelse af Østjyllands smukkeste malkeko 

Kl. 11.30 – 12.15 Mønstrings-konkurrence får og geder Lille ring

Kl. 11.40 – 12.25 Udvælgelse af skuets bedste hingst,  Store ring
 bedste hoppe og skuets føl

Kl. 12.25 Kvadrille v/islandske heste Store ring

Kl. 12.35 Fremvisning af veterantraktorer Store ring

Kl. 12.30 Grisevæddeløb Lille ring

Kl. 12.50 Kvadrille v/fjordheste Store ring

Kl. 13.05 Gymnastikopvisning  Store ring
 v/Vestbirk Musik- & Sportsefterskole 

Kl. 13.30 Jeppe & Marie fra Lille Nørd 

Kl. 13.35 Uddeling af ærespræmier kvæg Store ring
 v/Foreningen Land & by ØSTjyllands 
 formand Peter Søgaard Mortensen

Kl. 13.55 Præmieoverrækkelse ved børnedyrskuet  Hesteringen

Kl. 14.00 Finale i mønstringskonkurrence heste og  Store ring
 ponyer. Skuets bedste samling af heste 

Kl. 14.00 Uddeling af ærespræmier får og geder  Lille ring
 v/Foreningen Land & by ØSTjyllands 
 formand Peter Søgaard Mortensen 

Kl. 14.30 Børnedyrskue Store ring

Kl. 14.45 Kvadrille  v/islandske heste Store ring

Kl. 15.00 Seks frisere v/showgruppen Black Magic Store ring

Kl. 15.15 Uddeling af ærespræmier til heste og ponyer Store ring
 v/Foreningen Land & by ØSTjyllands 
 formand Peter Søgaard Mortensen
 Samtlige udstillede heste præsenteres i ringen 

Kl. 15.00 Grisevæddeløb Lille ring

Kl. 15.45 Racernes Præsentation Store ring

Kl. 16.30 Dyrskuet lukker – tak for i år. 

Horsens dyrskueannonce 2014.indd   1 19-05-2014   09:43:59

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
NØRREGADE 28, 8783 HORNSYLD • 7568 7300
POST@HK-HORNSYLD.DK • WWW.HK-HORNSYLD.DK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD

Hornsyld Købmandsgaard lytter til vore kunders ønsker og erfaringer.
Vort samlede foderprogram har bredde, som kan matche din besætnings 
behov. Vi optimerer ud fra, at vi med faglige råd og vejledning er med til 
at forebygge problemer i din besætning og dermed forbedre din bundlinje.

SØER
■ Strukturblandinger med syrebehandlet valset byg samt expandatfoder  
 sikrer mavesundheden.
■ Tilsætning af organisk selen i alt sofoder reducerer antallet af dødfødte  
 grise og øger kuldvægten.
 

SMÅGRISE
■ Fravænningsfoder med blodplasma – øget fravænningsvægt og lavere  
 medicinforbrug. 
■ Blandinger tilpasset fasefodring sikrer dig den lavest mulige foderom- 
 kostning pr. kg tilvækst.

SLAGTESVIN
■ En bred vifte af velafprøvede blandinger til alle behov.
■ Blandinger  med ”grov” formaling sikrer din slagtesvinsproduktion en  
 bedre mavesundhed.
■ Blanding med raps og solsikke sikrer dig billigst mulige foderenhed.

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
NØRREGADE 28, 8783 HORNSYLD • 7568 7300
POST@HK-HORNSYLD.DK • WWW.HK-HORNSYLD.DK

HORNSYLD KØBMANDSGAARD

Hornsyld Købmandsgaard lytter til vore kunders ønsker og erfaringer.
Vort samlede foderprogram har bredde, som kan matche din besætnings 
behov. Vi optimerer ud fra, at vi med faglige råd og vejledning er med til 
at forebygge problemer i din besætning og dermed forbedre din bundlinje.

SØER
■ Strukturblandinger med syrebehandlet valset byg samt expandatfoder  
 sikrer mavesundheden.
■ Tilsætning af organisk selen i alt sofoder reducerer antallet af dødfødte  
 grise og øger kuldvægten.
 

SMÅGRISE
■ Fravænningsfoder med blodplasma – øget fravænningsvægt og lavere  
 medicinforbrug. 
■ Blandinger tilpasset fasefodring sikrer dig den lavest mulige foderom- 
 kostning pr. kg tilvækst.

SLAGTESVIN
■ En bred vifte af velafprøvede blandinger til alle behov.
■ Blandinger  med ”grov” formaling sikrer din slagtesvinsproduktion en  
 bedre mavesundhed.
■ Blanding med raps og solsikke sikrer dig billigst mulige foderenhed.

Mød os på dyrskuet i Horsens

Vi glæder os til at vise dig hvad Hornsyld Købmandsgaard’ 
Agro afdeling står for.
· Grovvarer, foder til alle dine dyr
· Foderplan til heste
· Gødning, sædekorn og græsfrø
· Køb af dit korn
· Træpiller, briketter og olie
· Skadedyrsbekæmpelse og meget mere
 
Kom indenfor – Vi har kaffen klar 
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Sprøjten er selvkørende
Af Lene Tingleff

Maskinpartner A/S viser ny 
sprøjte på dyrskuet i Hor-
sens og sætter sammen 
med Bygholm Landbrugs-
skole fokus på temaet 
sprøjtning 

Flere og flere store planteavlsbedrifter og ma-
skinstationer retter blikket mod de selvkørende 
marksprøjter primært på grund af sprøjtepræci-
sion, effektivitet og mulighed for stor frihøjde.
På baggrund af denne udvikling har Maskin-
partner A/S netop indgået importaftale med det 
hollandske firma, Agrifac, omkring selvkørende 
marksprøjter, og på Det Østjyske Dyrskue i Hor-

sens vises den selvkørende marksprøjte, Agrifac 
Condor.
- Vi viser et bredt udsnit af forskellige landbrugs-
maskiner, men har i år valgt at sætte særlig fokus 
på sprøjtning, da vi netop har indgået aftalen 
med Agrifac, som vi forventer os meget af, siger 
salgsdirektør Lars Jensen, Maskinpartner A/S.
- Der er et lille men voksende marked på dette 
felt, og vi ønsker at være i front på området.

Præcis dosering
Lars Jensen påpeger, at man med den nye selv-
kørende marksprøjte kan sikre korrekt dosering 
under alle kørselsforhold. Det sker via en kom-
bination af GPS og hjulsensorer, som kan måle 
farten i marken.
Hollandske Agrifac har her konstrueret en sprøj-
te med en venderadius helt ned på 3.10 m., der 
sammen med deres Stabilo Plus system sikrer en 
ekstremt rolig bom selv ved høj hastighed. Det 
giver en sprøjte, som er en trailer sprøjteløsning 
overlegen i effektivitet.
Fremdriften sikres blandt andet af en 270 hk 
Iveco motor med  Linde hydrostat.
Muligheden for trinløs justering af såvel frihøjde 
som sporvidde gør den meget alsidig og skån-
som til mange plantetyper.
Green Flow systemet, der sikrer konstant tryk ved 
hver dyse som kombineret med elektro-pneuma-
tiske åbne-lukke system, giver mulighed for om-
gående aktivering af dyser ved kiler med mere 
helt ned på den enkelte dyse eller i sektioner.
Luftsystemet udnyttes også til regulering af drå-
bestørrelse, alternativt kan der også leveres deci-
deret luftsprøjter. 
GPS anlægget er leveret af Trimble og styres 
fra en separat skærm. Sprøjtens Eco Tronic Plus 
skærm er en intuitiv thouch skærm, der viser væ-
skeflowet på en meget overskuelig måde.
Agrifac Condor findes i flere modeller med op til 
8.000 liter tank og 54 meter bom, der kan tilpas-

ses de konkrete sprøjteopgaver med forskellige 
dyse-, bom- og pumpetyper samt forskellige fri-
højder og sporvidder.

Samarbejde med bygholm
Lars Jensen fortæller, at Maskinpartner har ind-
ledt et samarbejde med Bygholm Landbrugssko-
le, og at der i fællesskab sættes fokus på temaet 
sprøjtning på standen.
- Vi har en aftale med skolen med at udlåne trak-
torer til dem til undervisningsbrug, og det har 
ført til, at vi også samarbejder på andre fronter.
- Elever og lærere fra skolen vil på vores stand 
fortælle om sprøjtebevis og hvad der skal til, og 
vi vil på den måde prøve at understøtte hinanden 
og skabe lidt aktivitet på standen.

ny afskubbervogn 
Ud over den selvkørende marksprøjte vises der 
også en række andre landbrugsmaskiner.

- Vi har også netop fået delimport af Joskin vog-
ne fra Belgien, der i blandt en afskubbervogn, 
Joskin Drakkar, som vi tager med.
- Den adskiller sig fra andre vogne ved at have 
rullebund, og det betyder, at den ikke kompri-
merer materialet. Vognen anvendes primært til 
græs men kan også bruges til transport af korn, 
kartofler og andre produkter.
- Vi har netop været nede og besøge fabrikken, 
og vi har stor fokus på reservedele og service i 
forbindelse med at vi nu har fået forhandlingen. 
Vi vil nemlig være sikre på, at de kan leve op til 
vores krav, så vi kan sikre vores kunder en til-
fredsstillende service, siger Lars Jensen og tilføjer, 
at vognen også demonstreres på Græsdemoda-
gen i Karup den 20. juni.

bakker op om dyrskuet
Maskinpartner har været på dyrskue i Horsens så 
længe Lars Jensen kan huske, og der er ingen 
planer om at ændre på den tradition.

- Det er et stort arbejde at komme af sted, men 
vi føler alligevel, at det er hele umagen værd. Vi 
møder vores kunder og får en snak med dem, 
og vi får vist flaget. Det har en stor værdi for os.
- Samtidig vil vi også gerne bakke op om dyrsku-
et, fordi vi mener, det har en stor værdi i forhold 
til at vise omverdenen, hvad landbruget står for. 

32 ansatte på to adresser
Maskinpartner A/S findes på to adresser, nemlig i 
Billund og Vejle, og kan servicere kunder i et stort 
område af Øst- og Midtjylland med 10 service-
vogne. Der er også værkstedsfaciliteter og reser-
vedelsfunktoner i de to afdelinger, og kunderne 
serviceres også ude i marken.
Virksomheden beskæftiger sig med salg og ser-
vice af traktorer, mejetærskere, pressere, selvkø-
rende finsnittere, vandingsmaskiner, landbrugs-
redskaber samt industri- og entreprenørmaskiner.
Der er 32 ansatte i de to afdelinger. Ejerkredsen 
består af Lars Jensen og Carsten Mølby.

- Vi har været med på dyrskuet i Horsens så længe jeg kan huske, og det ændrer vi ikke på, siger salgsdirektør Lars Jensen, der i år blandt andet har aftalt et 
samarbejde med Bygholm Landbrugsskole på standen.

Maskinpartner A/S oplever en stigende interesse for selvkørende marksprøjter og har netop indgået im-
portaftale med hollandske Agrifac. Her Agrifac Condor, som man kan studere nærmere på standen.

Maskinpartner A/S har netop fået forhandling og delimport af Joskin’s vogn program, her en Drakkar 
afskubbervogn, som udstilles på Det Østjyske Dyrskue.



Side 14 Dyrskueavis • juni 2014

Charmerende 
får med gode 
egenskaber

Af Lene Tingleff

Lene og Bjarne Wohlfahrt i 
vejle faldt for Kerry Hill racen, 
som de har indført til Danmark 
Da Lene og Bjarne Wohlfart var på en stor fåreud-
stilling i England i 2000, så de repræsentanter for 
racen Kerry Hill, og så var de fuldstændig solgt.
- Vi faldt for racen med det samme, og vi be-
gyndte at interessere os for den og sætte os ind i, 
hvilke egenskaber, racen havde, fortæller parret, 
der bor på ejendommen Engvang på Grønlands-
vej ved Vejle, hvor de driver et fritidslandbrug.
Alt hvad de så og hørte var positivt, men der 
skulle gå nogle år, før de gjorde alvor af at ind-
føre racen til Danmark.
- Vi havde Oxforddown, hvilket vi stadig har, og 
vi var ikke helt klar til at kaste os over en ny race. 
Men det gjorde vi så efter moden overvejelse i 
2010, og det har vi aldrig fortrudt, fortæller par-
ret, der importerende dyr fra Holland, hvor der 
er en del.
De har i dag en besætning bestående af 42 mo-
derdyr fordelt med 30 Kerry Hill Får og 12 Ox-
forddown. Hertil kommer væddere og lam, og 
besætningen består i alt af ca. 120 dyr.

fin uldkvalitet
Lene og Bjarne Wohlfart fortæller, at Kerry Hill er 
et lidt lettere kødfår med en god slagteprocent. 
Kødet er mørkt og velsmagende. 

- De har en meget fin uldkvalitet med fine fibre, 
og vi oplever en stor efterspørgsel på ulden, fordi 
den er markant anderledes end fra andre fårera-
cer, fortæller Lene, der er begyndt selv at karte 
ulden.
- Racen har også en rigtig god sundhed, og så 
har de nemme lemninger, god tilvækst og et 
godt temperament, tilføjer hun.

Giver livskvalitet
For Bjarne og Lene Wohlfart er fårene en vigtig 
del af tilværelsen, som er med til at give dem livs-
kvalitet.
- Vi arbejder begge to, og når vi kommer hjem, er 
der altid noget at gøre med fårene. Det slapper 
vi godt af med, og vi synes begge to, at det er 
skønt at komme ud på marken og se til dyrene.
- Vi lægger meget energi i avlsarbejdet og for-
søge at finde de rigtige gener og kombinere de 
bedste egenskaber. Det er spændende og fasci-
nerende, og det er rigtigt sjovt, når det lykkes.
Det var parret, der indført racen til Danmark, og 
der er i dag syv danske avlsbesætninger samt en 
del enkelt dyr.

Fårebesætningen hos Lene og Bjarne Wohlfart på Engvang består af 42 moderdyr og der er i alt 
omkring 120 dyr på ejendommen.

fakta...
Kerry Hill
Kerry Hill racen er fra Wales, og dens 
navn stammer fra landsbyen Kerry nær 
Newtown. 
Dyrene er nøjsomme og ikke så store. 
Fremstår hvid med sorte ører, sort 
mule og snude, sorte aftegninger om-
kring øjnene og sorte aftegninger på 
benene. Racen har med sit V-formede 
hoved et meget kvikt udtryk. 
Registrerede Kerry Hill Får kan findes 
overalt på De Britiske Øer, Irland, Hol-
land, Belgien og blev indført her til 
Danmark i efteråret 2010.
Læs mere på www.kerryhill.dk

 (Kilde: Dansk Kerry Hill Forening)

Kommer med 10-11 dyr
Lene og Bjarne Wohlfart udstiller i år 10-11 får, 
og det bliver både får, væddere og lam. De fleste 
er Kerry Hill, men de skal også have et par Oxfor-
ddown med.
- Vi viser vores eget opdræt, det er altid spæn-
dende at se, hvordan ens egne dyr klarer sig, si-
ger parret, der har udstillet i Horsens siden 1999 
og i år også skal til Gl. Estrup, Herning, Års og 
måske Ribe.

- Det er vigtigt for os at komme ud og mar-
kedsføre racen, og det er ligeledes rigtigt at få 
bedømt dyrene. Derfor tager vi rundt til mange 
skuer, siger Lene.
- Men det handler også om, at vi møder andre, 
der har får, som vi snakker med og hygger os 
sammen med. Det er vigtigt at holde fast i disse 
kontakter og i det sociale samvær, det betyder 
rigtigt meget, siger Bjarne.
De håber begge, at skuet i Horsens vil bestå, da 
de synes, at det er et rigtigt godt sted at udstille. 
Parret tager også til fåremarked i Ho, Dyrenes 
Dag på Glud Museum og andre steder, hvor få-
refolket samles.

Bjarne og Lene Wohlfart har i år fået omkring 60 lam.

Kerry Hill fårene har et markant hoved og et 
kvikt udtryk.

Grisene løber om kap
igen i år arrangeres der grisevædde-
løb på Det Østjyske Dyrskue 
Sidste år var der sort af mennesker omkring området 
med grisevæddeløb på dyrskuepladsen, og der bliver 
igen i år mulighed for at spille og heppe på den hur-
tigste gris. 
- Det var en stor succes, som folk synes var sjovt, og 
der blev samtidig fortalt lidt om dansk svineproduk-
tion undervejs, hvilket vi også synes er vigtigt, siger 
formanden for dyrskuet, Peter Søgaard Mortensen.
- Der bliver deltagelse af en lille flok grise, som løber 
rundt på en bane, og tilskuerne kan spille på deres 
favorit for et lille beløb. Det er i et niveau, så også 
børnene kan være med, og der er små gaver på spil.
- Vi har allieret os med en konferencier, som er vant 

til at styre den slags arrangementer, og han har også 
lovet at sørge for at holde grisene i gang, siger Peter 
Søgaard Mortensen, der forventer et hyggeligt og un-
derholdende indslag på dyrskuepladsen, som forhå-
bentlig vil tiltrække mange mennesker igen i år.

Grisevæddeløb er et populært indslag,
som kan opleves på dyrskuet i Horsens.
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Agriteam Horsens

Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj
Storegade 4, Hatting, 8700 Horsens . Tlf.: 7565 3289

E-mail: horsens@agriteam.dk 
Peder RiishøjMerete Schwartz

Flot og harmonisk 4 længet planteavlsgård med ca. 55,3 ha jord beliggende i Ølsted ca. 8 
km syd for Horsens. Af det samlede jordareal udgør ca. 51 ha agerjord.
 
Gården er særdeles velbeliggende med mulighed for animalsk produktion med god afstand 
til naboer.
 
Rødstensstuehus med tegltag med et beboelsesareal på ialt 158 m2, fordelt med 120 m2 
bebygget areal og 95 m2 på 1. salen, hvoraf alene 40 m2 er udnyttet.
 
Indretning stueetagen: Baggang med adgang til kælder og viktualierum  •  Kontor  • 
Soveværelse  •  Badeværelse med kar og fl isegulv  •  Spisekøkken •  Entre med opgang 
til 1. sal  •  Stor stue.
 
Indretning på 1. salen: 3 værelser  •  disponibelt uudnyttet rum.
 
Der er drifts-/udhusbygninger indrettet til svineproduktion med et samlet areal på 2.128 m2.
 
Der er tilladelse til 100 DE på gården.
 

Flot planteavlsgård 
med 55,3 ha jord

Kontantpris Forhør nærmere
Bolig   158 m2

Areal   55,3 ha
Driftbygn.:  2.128 m2

DE:    100
Energimærke F
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Gedekød er populært
Af Lene Tingleff

folk kommer langvejs fra for 
at købe gedekød i engbo
Gårdbutik 
- Det er magert, det er sundt og det smager godt. 
Interessen er stor, og vi har mange kunder, der 
kommer langvejs fra for at købe vores gedekød.

Det fortæller Grete Frederiksen fra Engbo Gård-
butik i Vrigsted ved Stouby. Gårdbutikken er 
med på udstillingen på Det Østjyske Dyrskue i 
Horsens med gedekød, oksespegepølser samt 
forskellige specialiteter.
Grete og Holger Frederiksen åbnede deres gård-
butik i 2006. Den er bygget op omkring salg af 
kød fra Boergeder samt oksekød fra Dexter.
- Vi smagte selv gedekød nogle år forinden og 
blev meget begejstrede. Vi synes, det smagte 

fantastisk godt, og da det samtidig er fedtfat-
tigt og kolesterolfattigt var det noget, vi havde 
lyst til at gå videre med, fortæller Grete, der 
længe havde haft lyst til at åbne egen gårdbu-
tik.

De købte deres første Boergeder i 2000, og det 
har siden udviklet sig til lidt af et familiefore-
tagende, hvor sønnerne også er med. I dag er 
der 15 moderdyr i besætningen, som omfatter 
godt 50 dyr. 
- Vi har fået 23 kid i år, fortæller Grete og tilfø-
jer, at der på ejendommen også er Dexterkøer 
og kalve.

Spændende specialiteter
Produkterne i Engbo Gårdbutik er gedekød i 
forskellige udskæringer samt grillpølser og spe-
gepølse. Der sælges desuden oksekød i forskel-
lige udskæringer og lammekød.
I butikken kan man også købe forskellige spe-
cialiteter, bl.a. dressing, marinade, pesto, kryd-
dersalt, bolcher og lakrids. Der sælges marme-
lade og syltede produkter, most, sirup og andet 
godt.
- Vi har desuden lidt hjemmeavlede grønsager, 
som er årstidsbestemt, fortæller Grete, der hol-
der åbnet i gårdbutikken tirsdag og fredag fra 
15.00 til 18.00 samt efter aftale.

Dyrskuet - et godt mødested
Dyrskuet i Horsens er et godt sted at få vist sine 
produkter.
- Her kommer mange mennesker, og vi kom-
mer i kontakt med en masse interesserede, der 
gerne vil høre noget om vores produkter.
- Det er også fint at mødes med de andre folk 
fra gårdbutikker, man kan jo altid udveksle er-
faringer og snakke med andre om, hvordan de 
griber tingene an.

- Det er vigtigt at være med i nogle netværk, vi 
er selv med i Østjysk Madkultur og Kulinariske 
Fristelser, fortæller Grete.

- Vi vil gerne ud og vise vores produkter, fortæller 
Grete, der har gedekød i forskellige udskæringer 
samt forskellige specialiteter med på dyrskuet.

Grete og sønnen Kim er her i gang med suttefla-
sken til et par kid, der har brug for lidt ekstra mælk.De første Boergeder blev købt i 2000, og i dag er der alt i alt godt 50 dyr i besætningen.

Gårdbutikker på dyrskue
Spændende kvalitetsfødeva-
rer og andre unikke produkter 
samles i stort telt på pladsen 

Lokalt produceres fødevarer af forskellig 
slags, brugskunst, smykker og andet kan ses 
og opleves i et stort telt på dyrskuepladsen.
Igen i år er gårdbutikkerne med på Det Øst-

jyske Dyrskue med deres egen afdeling, hvor 
de kan fremvise og sælge deres produkter 
og uddele smagsprøver til dyrskuegæsterne. 
Initiativet med markedsføring af gårdbutik-

ker blev sat i værk sidste år for at tilføre dyr-
skuet noget nyt. Det var også for at skabe 
opmærksomhed om de mange forskellige 
gårdbutikker og mindre forretninger på lan-
det, der sælger deres helt særlige og unikke 
produkter.

Har sjælen med
Mange lagde vejen forbi gårdbutikkernes 
telt, og arrangørerne håber igen i år på stor 
interesse. 
Udstillingen omfatter både konventionelle 
og økologiske fødevarer samt gårdbutikker 
med brugskunst og andet. Alle viser og præ-
senterer kvalitetsprodukter, som de bræn-
der for og som de har lagt deres sjæl i. 
Der er lejet et stort telt til udstillingen, hvor 
gårdbutikkerne kan markedsføre sig, og ud-
over gårdbutikkerne vil der også være andre 
udstillinger i teltet.

Søgningen til gårdbutikkernes udstilling var 
stor på sidste års dyrskue.
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Som kunde i LMO får du en god behandling 
- både fagligt og personligt. 

Vores eksperter samarbejder på tværs hver dag. Vi 
kan hurtigt sætte et team til netop dine udfordringer. 

Det giver fremdrift og stabilitet, så du kan fokusere 
på at drive din forretning og tjene penge.

Vores specialister er altid opdaterede på aktuel viden 
om planteavl, kvæg og svin. Vi kender alle nye regler 
indenfor skat, regnskab, bogføring, moms osv. 

Hos LMO får du fokus på lige præcis dine 
udfordringer og får dem løst - hele vejen rundt. 
Samtidig er vi ikke større, end at vi har tid til en kop 
kaffe.
 
Vi dækker hele Jylland. 375 dygtige medarbejdere står 
klar til at assistere dig fra Horsens, Søften, Viborg, 
Silkeborg, Aars og Samsø.

Ring 7015 4000 og bestil et uforpligtende besøg

HER KAN DU BRUGE LMO:

•	 Økonomi
•	 Regnskab, moms, skat
•	 Kvæg
•	 Svin
•	 Planteavl 
•	 Miljø
•	 Natur
•	 Jura
•	 Byggeri
•	 Arbejdsmiljø & Teknik
•	 Ledelse
•	 Jagt
•	 Teknik
•	 Energi
•	 Krise & Socialøkonomi
•	 Ejendomshandel

LMO dækker hele vejen rundt

DiN SAMARBEJDSPARTNER

Tjen mere med LMO
LMO rådgiver om regnskab & skat, økonomi, planteavl,  
kvæg, svin, miljø, jura, byggeri, ejendomshandel, social -
økonomi, ledelse, iT m.m. 375 dygtige medarbejdere står 
klar til at assistere dig fra LMO-huse i Viborg, Horsens, 
Søften, Silkeborg, Aars og på Samsø.

LæS MERE På LMO.DK

Kontakt LMO
TLF: 7015 4000
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Vi brænder for dyrskuet
Af Lene Tingleff

i/S Givskov i Bleld ved Horsens 
udstiller både kødkvæg og 
malkekvæg på Det Østjyske 
Dyrskue 

- Når det bliver forår og dyrskuet nærmer sig, 
så vågner man op. Det er den samme fornem-
melse hvert år, og så begynder man at se frem til 
de to hyggelige dage på dyrskuepladsen.
Det siger Poul Givskov fra Bleld ved Horsens. 
Han udstiller kvæg på Det Østjyske Dyrskue 
sammen med sine sønner, Carsten og Steen. I 
år skal de have syv dyr af racen Dansk Holstein 
med fordelt med seks køer og en kvie, samt tre 
Simmental fordelt med en ko med kalv samt to 
kvier.
- Vi har udstillet i Horsens i snart 50 år, og det er 
noget helt naturligt, at vi skal på dyrskue. Gen-
nem årene har vi haft både malkekvæg, kød-
kvæg, heste og får med.
- Det er vigtigt at få dyrene bedømt, og for os 
opdrættere er det altid spændende at få vurde-
ret dyrene og se, hvordan de ser ud i forhold til 
hinanden.
Carsten og Steen driver landbrug i et I/S. De har 
en malkekvægbesætning med 65 Holsteinkøer 
og de driver 100 hektar.

Hele familien bakker op
I/S Givskov har aldrig problemer med at få no-
gen til at hjælpe med at passe og fremvise dyr 
på skuet.
- Det er en stor glæde og fornøjelse, at hele vo-
res familie bakker op og deltager. Vi synes alle, 

det er sjovt, og vi har stor hjælp af vores børne-
børn fra Skjern og deres venner, som kommer 
hjem og hjælper med klargøring og på selve 

dyrskuet. Det er medvirkende til, at vi bliver ved, 
siger Poul og fortsætter:
- Dyrskuet har altid været en stor del af vores 
liv, og selv om både landbruget og dyrskuet har 
forandret sig rigtigt meget, siden vi startede, er 
stemningen og spændingen ved at komme på 
dyrskue stadig den samme.
- Vi dyster og konkurrerer, og det har virkelig 
en betydning, hvordan det går med bedømmel-
serne. Det er ikke ligegyldigt hvilken fløj, man 
står på. Det vil altid være det bedste, man går 
efter. Men når bedømmelserne er forbi, må man 
tage afgørelsen til efterretning og være tilfreds 
med dét, man får, siger Carsten.

fem ærespræmier sidste år
I de første år udstillede Poul og Inger Lise jersey, 
senere gjaldt det de sortbrogede og også rød-
brogede køer.  For ca. 15 år siden kom kødkvæ-
get ind i billedet.
Gennem årene er det blevet til mange fine resul-
tater, både på dyrskuet i Horsens men også på 
Landsskuet i Herning, hvor I/S Givskov udstiller 
Simmentaler stort set hvert år, samt på skuet på 
Gl. Estrup.

Familien Givskov fik det første Simmentalkvæg for 15 år siden, og de nyder at arbejde med racen på 
grund af dens mange gode egenskaber.

Sidste år gik det over al forventning i Horsens, 
hvor de kom hjem med fem ærespræmier. In-
den for Simmentaler fik de bedste besætnings-
gruppe på tværs af alle kødkvægracer, bedste 
ko og bedste kvie. 
Og inden for Dansk Holstein fik de bedste før-
stekalvsko og bedste kvie (rødbroget).
- Det var et af de bedre år, og det er jo dejligt, 
når det går så godt og man kan se resultaterne 
af avlsarbejdet. Men man skal ikke tage noget 
for givet, siger Steen.

et vigtigt formål
Poul, Carsten og Steen håber, at der fortsat vil 
være dyrskue i Horsens.
- Der har før været debat om, hvorvidt det skulle 
fortsætte, men det er som om de fleste i dag 
kan se, at dyrskuet har en stor værdi. Det er 
vigtigt at vise landbruget til bybefokningen og 
give de mange besøgende en positiv oplevelse, 
siger de.

fakta...
Simmental
Siden begyndelsen af 1970’erne har 
Simmental som kødkvægsrace bredt sig 
med stor hast i Danmark og har vist sig 
at være til stor nytte og glæde med hen-
syn til produktion af kvalitetsoksekød.
Oprindeligt stammer Simmentaleren 
fra dalen Simme i Schweiz. Her har man 
gennem århundreder drevet avlsar-
bejde med racen. Fra Schweiz har racen 
bredt sig ud over Mellem- og Sydeuropa 
og derfra ud over hele verden. Racen 
findes i dag i alle verdensdele og er 
blandt de tre-fire mest udbredte kvæg-
racer på kloden. 
Til Simmentalerens kendetegn hører 
først og fremmest evnen til at produ-
cere hurtigt. Simmental har enorme an-
læg for stor daglig tilvækst – en tilvækst 
på 2.000 gram pr. dag og derover er i 
dag ganske almindeligt. Dertil kommer 
god muskulatur samt evnen til at pro-
ducere på et lavt foderforbrug - her 
udmærker racen sig ikke mindst ved ev-
nen til at optage store mængder billigt 
grovfoder. Dette spiller en afgørende 
rolle for den økonomiske side af sagen.

(Kilde: Dansk Simmental)

Poul Givskov har udstillet på dyrskuet i Horsens i snart 50 år, og sønnerne Carsten og Steen har arvet inte-
ressen. I år udstilles der både Simmental og Dansk Holstein.

Søndergade 112 · DK-8740 Brædstrup

BUFFET · SHOW · SING ALONG PIANO LOUNGE · LIVEBAND

GORDON KENNEDY « MIKKEL SCHRØDER ULDAL
JOACHIM KNOP« FARSHAD KHOLGHI

Læs mere på pejseshow.dk

Billetbestilling 75 75 17 66

Hverfredag &lørdag
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Høns - både til avl og hobby
Af Lene Tingleff

Horsens og Omegns fjerkræ-
klub viser både høns og æg på 
dyrskuet 
Hvis man har planer om lidt hobbyhøns i 
baghaven, er der mulighed for at hente in-
spiration på Det Østjyske Dyrskue, hvor der 
bliver en hønseudstilling med ca. 50 høns.
- Ud over vores udstilling af racehøns vises der 

også nogle små grupper af høns i voliere, og der 
bliver også en udstilling med æg, fortæller Mor-
ten Lund, der er formand for Horsens og Om-
egns Fjerkræklub.
- Der er mange, der interesserer sig for høns på 
hobbyplan, og vi er klar til at svare på spørgsmål 
og hjælpe folk, der gerne vil have høns i bag-
haven.
Selv har Morten Lund høns på sin ejendom i Kor-
ning, hvor han opdrætter Dværgitalienere samt 
Ancona, både dværg og stor. Han har både høns 
og kyllinger, og han er ofte på udstilling.

- For mig er avlsarbejdet det vigtig-
ste. Det er spændende at nærme 
sig idealet for racen og hele tiden 

arbejde sig hen mod avlsmålene 
og de perfekte dyr.

Henter nyttig viden
Morten Lund blev formand for 

fjerkræklubben i januar 2012. 
Klubben har ca. 70 med-

lemmer og dækker 
Odder, Skanderborg, 
Brædstrup, Horsens, 
Hedensted og Bjerre 
Herred.

- Nogle er sports-
opdrættere og 
arbejder inten-
sivt med avls-
arbejdet. An-
dre er med på 

grund af hyggen 
og det sociale sam-

vær i klubben. Vores 
medlemmer er fra otte 
til 80 år, så vi spænder 

vidt og der er plads til alle.
- Vi har forskellige arrange-

menter, hvor man kan få nyttig viden og infor-
mation, vi tager rundt og besøger hinanden og vi 
deltager i udstillinger og arrangementer.
Morten Lund er selv på udstilling tre gange om 
året, nemlig i Horsens, Silkeborg og Herning. 
Hertil kommer udstillingen på dyrskuet i Horsens 
og andre udstillinger rundt omkring.
- Det er altid sjovt at komme ud og få sine dyr 
bedømt og se, hvad de andre kommer med, siger 
Morten Lund, der også ofte er ude som dommer.

Udstilling af æg 
Horsens og Omegns Fjerkræklubs udstiller også 
æg på sin stand.
- Et æg er ikke bare et æg. Æggene skal have be-
stemt form, størrelse og farve i forhold til racens 
standard, forklarer Morten Lund.

- Det er ikke ligegyldigt 
i forhold til avlsarbejdet, 
hvordan æggene ser ud, 
og det er baggrunden 
for, at vi også har æg 
med og laver en lille 
konkurrence.
- Der er mange ting, der skal tages i betragtning. 
Hvis ægget f.eks. har kalkpletter og knaster, hæn-
ger det sammen med, at hønen evt. har en fejl 
i æglederen, som kan være arvelig, fortæller de.
- Mange mennesker tror, at hvide æg er buræg, 
brune æg er fra fritgående landhøns og mørke-
brune æg er skrabeæg. Men sådan hænger det 
ikke sammen.

- Både hobbyfolk og sportsopdrættere kan hente inspiration på dyrskuet, 
siger Morten Lund, der er formand for Horsens og Omegns Fjerkræklub. 
Han ses her med en Ancona-hane på armen.

Der bliver også mulighed for at høre om det lille hønsehold i haven på dyrskuet. Her et par høns af racen 
Lys Sussex.

EUX-Landmand på Bygholm
- det rigtige valg til dig, der vil mere
•	 et fagligt godt fundament som 

selvstændig landmand eller leder 
af  en landbrugsvirksomhed.

•	 et grundlag for at læse videre på 
fx naturvidenskabelige uddannel-
ser

•	 job i udlandet
•	 vi starter hold august 2014

Lederuddannelsen på Bygholm
- lederuddannelsen er ikke for tøsedrenge 
•	 du skal kunne tåle, at vi puffer til din 

personlige udvikling 
•	 vi hjælper dig med at reflektere over, 

hvordan lige præcis du skal fungere 
som leder og

•	 du får nye input til hvilke relationer 
og netværk, der er nyttige at skabe 
for dig.

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter • Hattingvej 49 • 8700 Horsens
Tlf.: 75621799 • www.bygholm.dk • info@bygholm.dk

Mød Bygholm på 
Dyrskuet i Horsens og Landsskuet i Herning

  Ikke bare snak...
                Uddannelse på højt niveau   

• Fældning af træer med kranbil

• Køreplader udlejes

• Kran- og maskintransport

• Container udlejning

• Levering af sand, grus mv.

• Salg af brænde

TRANSPORT A/S

Mail: om@20740955.dk    •    Tlf.: 70 20 53 33    •    www.omtransport.dk
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Mød filmstjernen Karla
Af Lene Tingleff

4H præsenterer koen Karla 
kendt fra far til fire-filmen 
på børnedyrskuet 
Man kan i år møde en ægte filmstjerne på 4H´s 
stand på dyrskuet i Horsens. Det er koen Karla 
kendt fra Far til Fire-filmen ”Onkel Sofus vender 
tilbage”.
Koen hedder i virkeligheden Yonna og hører til i 
Ole Munchs kvægbedrift på gården ”Dortheas-
minde” i Serridslev ved Horsens.
Børnebondegården deltager traditionen tro i 
4H´s børnedyrskue, og kommer i år med den 
firbenede stjerne og kopasseren Tinna, som var 
med under optagelserne.

Hun vil fortælle om, hvordan hun lærte Yonna 
de mange forskellige tricks og hvordan det var 
at være med på filmholdet i to måneder. 
- Jeg boede i en campingvogn på Værløse Flyve-
station, det var en fantastisk oplevelse at være 
med, fortæller Tinna, der også havde en stunt-
ko med på holdet.
Alt det kan man høre mere om på børnedyr-
skuet, hvor der er forskellige aktiviteter omkring 
den berømte ko.

mange børn udstiller
4H-konsulent Knud Rasmussen regner med, at 
omkring 50 børn udstiller på børnedyrskuet, 
hvor det mest kommer an på forholdet mellem 
barn og dyr frem for dyrets udseende.
Børnene udstiller ponyer, kalve, kaniner, mar-
svin og hunde, og der lægges vægt på pasning 
og på glæden ved dyrene og ved at passe dem. 
- Vi regner med lidt færre kalve i år, fordi der er 
kommet nye regler omkring vaccination, siger 
Knud Rasmussen.

4H holder børnelejr på dyrskuet, hvor børnene 
kan overnatte, og fredag aften er der små kon-
kurrencer for børn og dyr.

De fire H’er
4H er en landsdækkende almennyttig forening 
for børn, unge og voksne på landet og i byen.
Formålet med foreningen er at skabe interesse 
for naturen, dyr, jord og mad.
Foreningen blev startet i Danmark i 1924 efter 
amerikansk mønster.
4H´s betydning er Hånd, Hoved, Hjerte og Hel-
bred

Koen Karla kendt fra Far til Fire-filmen er med på 
4H´s stand på dyrskuet i Horsens.

På børnedyrskuet lægges der vægt på pasning og på glæden ved dyrene.

De stolte børn viser deres dyr på børnedyrskuet.

Der kommer både små og store dyr på dyrskue, 
her et fint lille shetlandsføl.

LANDINSPEKTØRKONTORET ER BLEVET TIL SEJR LANDINSPEKTØR,  
MEN VORES VIDEN ER STADIG BASERET PÅ MANGE  
ÅRS ERFARING

ALLÈGADE 3, ST. TH.  .  8700 HORSENS  .  TLF: 7564 6442  .   
MAIL: MAIL@SEJR-LAND.DK  .  WWW.SEJR-LAND.DK  .  CVR: 29487782

Sejr landinspektør logo - CMYK - POS
Logo font: Klavika - Medium
Payoff font: Klavika - Light

Farvebrug på logo - CMYK - POS
Primær farver i logoet er:
- Orange Pantone 151 C
- Mørkegrå Process black C (85 %)
- Lysbrun Pantone 7502 C
 
De primær pantone farver bruges til at matche efter. 
Laves der eksempelvis tryksager, skilte eller lignende 
er det de tre pantone farver man matcher det ud fra, så 
man tilnærmer sig dem bedst mulig.

Skygger og effekter i logoet er tilpasset ud fra at der 
opnåes det bedste resultat på tryk.

ITL Webbureau A/S
Nørregade 42, 2. Sal

8700 Horsens
Tlf: 75 60 29 97 

post@itl.dk
www.itl.dk

Pantone 151 C

RGB: R 255 - G 130 - B 000
CMYK: C 000 - M 060 - Y 100 - K 000
HTML: FF8200

Pantone 7502 C

RGB: R 206 - G 184 - B 136
CMYK: C 006 - M 014 - Y 039 - K 008
HTML: CEB888

Pantone Process Black C (85%)

RGB: R 044 - G 042 - B 041
CMYK: C 000 - M 000 - Y 000 - K 100
HTML: 2C2A29

Vi rådgiver om mulighederne for at gennemføre jordomlægning mellem landbrugsejendomme. 
Samtidig har vi et godt samarbejde med landboforeninger, pengeinstitutter og advokater i 
forbindelse med belåning, skødeskrivning og udfyldelse af erhvervelsesskemaer.

•	 Køb og salg af ejendomme og jord

•	 Ophævelse af landbrugspligt

•	 Tinglyste rettigheder og deklarationer

•	 Regler om fortrinsstilling til suppleringsjord

•	 Ejendomshistoriske forhold

•	 Samdrift og forpagtning

•	 Arealoverførsel, sammenlægning og udstykning

•	 Naturbeskyttelse, randzoner mv.

•	 Fastlæggelse af skel

•	 Opmåling i mark og på kort

•	 Ejendomskort

•	 Lokalplaner

VI RÅDGIVER GERNE OM...
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Kendt som
børnenes dyrskue
Dyrskuet i Horsens byder 
igen i år alle børn hjertelig 
velkommen 
Tusindvis af børn har gennem mange år 
haft fantastiske og dejlige oplevelser på 
dyrskuet i Horsens, og sådan bliver det 
også i år.
Det Østjyske Dyrskue har igen i år invite-
ret børn fra dagplejer, børnehaver og sko-
ler i omegnskommunerne til dyrskue, og 
arrangørerne forventer 4-5.000 børn på 
pladsen fredag. 
- Vores dyrskue er kendt som ”børnenes 
dyrskue” om fredagen, og det er vi rigtigt 
glade for. Vi tror på, det har en kæmpe 
værdi, at børnene får en god oplevelse 
blandt dyrene, og vi håber, at mange af 
dem tager deres mor og far med på dyr-
skue igen om lørdagen, siger skuets for-
mand, Peter Søgaard Mortensen.
Fredag er dagen, hvor børnene får mulig-
hed for at gå på opdagelse på dyrskue-
pladsen. Her kan børnene komme på helt 
tæt hold af alle dyrene, både store og 
små, og de får også mulighed for at kom-
me op i de store traktorer – eller måske 
bare en mindre havetraktor.
Mange dagplejer, børnehaver og skoler 
har gjort det til en fast tilbagevendende 
tradition at drage til dyrskue med mad-
pakken i rygsækken, og igen i år er inte-

ressen stor.
Børnene kommer fra Horsens, Odder, 
Skanderborg, Vejle, Ikast-Brande og He-
densted Kommuner.  Skoler og institu-
tioner sørger selv for transport, og der er 
gratis entré for alle børn og voksne frem 
til fredag kl. 12.00.

Det er en stor oplevelse for en lille purk at 
komme helt tæt på dyrene.

Børnene vil igen i år myldre ind på pladsen
fredag morgen til en dag fyldt med gode

oplevelser i landbrugets tegn

www.ju.dk

Bo på skolen, fest i baren og mød venner for livet 
- et aktivt studiemiljø i Danmarks bedste uddannelsesby !

Se mere på www.ju.dk 
eller kontakt studievejleder kr@ju.dk

LANDBRUGSUDDANNELSE
for kommende
UNGE LANDMÆND

 Trin S
 2. hovedforløb
 Produktionsleder
 Virksomhedsleder 
 Agrarøkonom

Informationsmøde 

tirsdag den 5. august 

kl. 19 Vejlby
Tretommervej 31

8240 Risskov Lasteevne 800 kg •
Påhængsvognsvægt 1.600 kg •
Et af klassens største varerum •

• Toyota Touch med Bluetooth®

• Klimaanlæg

• Fartpilot med fartbegrænser

Toyota Sportsvan.    Fra 156.937 kr. ekskl. moms.

Lasteevne 1.200 kg •
Påhængsvognsvægt 2.000 kg •

Op til 7 m3 varerum •

• Lydisoleret varerumsadskillelse

• Radio med Bluetooth®

• Aircondition

Ny Toyota Proace.    Fra 154.890 kr. ekskl. moms.

Lasteevne 623 kg •
Påhængsvognsvægt 2.700 kg •

Ægte off-road karakter (4x4) •

• Toyota Touch med Bluetooth®

• Elektrisk bagklap & klimaanlæg

• Læderrat & fartpilot

Toyota RAV4.    Fra 222.493 kr. ekskl. moms.

Proace 1.6D 90hk L1H1 fås fra 154.890 kr. ekskl. moms, 2.0D 128hk L1H1 fra 168.278 kr. ekskl. moms og 2.0D 163hk L1H1 fra 205.321 kr. ekskl. moms. Vejl. pris ekskl. metallak 3.702 kr. og lev.omk. 2.560 kr. ekskl. moms. Brændstoff orbrug v. bl. 
kørsel 13,9-15,6 km/l. CO2-udslip 168-189 g/km. Halvårlig grøn ejerafgift 3.290 - 4.060 kr. Energi klasse D-E. RAV4 Van fås fra 222.493 kr. ekskl. moms. Vejl. pris ekskl. metallak 2.786 kr. ekskl. moms. Lev. omk. 2.560 kr. ekskl. moms. Brændstof-
forbrug v. bl. kørsel 13,9-20,4 km/l. CO2-udslip 127-176 g/km. Halvårlig grøn ejerafgift 1.650-3.680 kr. Energi klasse B-D. Sportsvan fås fra 156.937 kr. ekskl. moms. Vejl. pris ekskl. metallak 3.018 kr. ekskl. moms. Lev. omk. 2.560 kr. ekskl. moms. 
Brændstofforbrug v. bl. kørsel 15,6-22,2 km/l. CO2-udslip 119-169 g/km. Halvårlig grøn ejerafgift 1.780-3.290 kr. Energi klasse A-D. Tillæg for privat anvendelse 5.510 kr. Vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk.

toyota.dk

Toyota Fredericia
Vejlevej 117
Tlf. 75 92 41 00

Toyota Give
Tykhøjetvej 2
Tlf. 75 73 18 00

Toyota Horsens
Høegh Guldbergsgade 31
Tlf. 75 62 00 11

ATbiler A/S · www.atbiler.dk

Toyota Vejle
Haderslevvej 1
Tlf: 75 80 65 00

Proace 1.6D 90hk L1H1 fås fra 154.890 kr. ekskl. moms, 2.0D 128hk L1H1 fra 168.278 kr. ekskl. moms og 2.0D 163hk L1H1 
fra 205.321 kr. ekskl. moms. Vejl. pris ekskl. metallak 3.702 kr. og lev.omk. 2.560 kr. ekskl. moms. Brændstofforbrug v. bl. 
kørsel 13,9-15,6 km/l. CO2-udslip 168-189 g/km. Halvårlig grøn ejerafgift 3.290 - 4.060 kr. Energi klasse D-E. RAV4 Van fås fra  
222.493 kr. ekskl. moms. Vejl. pris ekskl. metallak 2.786 kr. ekskl. moms. Lev. omk. 2.560 kr. ekskl. moms. Brændstofforbrug v. bl. kørsel  
13,9-20,4 km/l. CO2-udslip 127-176 g/km. Halvårlig grøn ejerafgift 1.650-3.680 kr. Energi klasse B-D. Sportsvan fås fra  
156.937 kr. ekskl. moms. Vejl. pris ekskl. metallak 3.018 kr. ekskl. moms. Lev. omk. 2.560 kr. ekskl. moms. Brændstofforbrug 
v. bl. kørsel 15,6-22,2 km/l. CO2-udslip 119-169 g/km. Halvårlig grøn ejerafgift 1.780-3.290 kr. Energi klasse A-D. Tillæg for 
privat anvendelse 5.510 kr. Vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk.

Mød 
på stand nr.60



Side 22 Dyrskueavis • juni 2014

Masser af underholdning
Af Lene Tingleff

Dyrskuepladsen vil igen i år 
summe af aktivitet, show og 
underholdning 

Grisevæddeløb, hesteshow, veterantraktorer og 
gymnastik – der bliver nok at se på og noget for 
enhver smag på dyrskuepladsen i Horsens i den 
13. og 14. juni.
Arrangørerne har igen i år sammensat et program, 
som byder på underholdning og show for alle ald-
re. Dyrskuet handler først og fremmest om udstil-
lingen af dyr og maskiner, men der bliver masser 
af anden aktivitet, små udstillinger, arrangemen-
ter og begivenheder gennem de to dyrskuedage.
Traditionen tro er dyrskuet i Horsens et rigtigt ”he-
steskue”, og det vil det også være i år. Der læg-
ges ud fredag med forhindringskørsel ved Østjysk 
Køreselskab, som viser kørsel og flotte vogne, og 
i løbet af dagen kan man nyde synet af de bedste 
dyr i ringen. Her er der udpegning af skuets bed-
ste to- og treårshopper, udpegning af skuets bed-
ste vallak og udpegning af skuets bedste et-års.
Lørdag bliver der hestesthow med kvadrilleridning 
med fjordheste og islændere samt opvisning af 
seks store Frieserheste ved gruppen ”Black Ma-
gic”.
Her fyldes den store ring fyldt med heste til ”Ra-
cerens Præsentation”, og her kan man se samtlige 
udstillede heste, lige fra de store, tunge arbejdsar-
bejdsheste til de små ponyer.

Her kåres skuets bedste hingst, hoppe og føl, og 
det bliver ved en publikumsvenlig konkurrence 
med åben votering.

Gymnastik, grise og traktorer
Ud over hestene byder underholdningsprogram-
met også på andre indslag i den store ring, bl.a. 
gymnastikopvisning ved Vestbirk Musik- og Sport-
sefterskole, som efterhånden har gæstet dyrskuet 
flere gange. 
Der bliver grisevæddeløb, som sidste år var et 
stort trækplaster. Ud over at se på grisene bliver 
der fortalt om dansk svineproduktion.
Der arrangeres også underholdning for børn ved 
”Jeppe og Marie” kendt fra tv, som ligeledes var 
en kæmpe publikumsmagnet i fjor.
Der bliver fremvisning af veterantraktorer ved Ole 
Mortensen, Glud.
Traditionen tro er der tivoli på pladsen begge 
dage.
Fredag aften er der hyggeaften med musik og 
spisning i teltet ved et lukket arrangement for ud-
stillere og medlemmer.  Her spiller ”Mr. Jack and 
the Daniels”. 

Gymnaster fra Vestbirk Musik- og Sportsefterskole giver opvisning.

Østjysk Køreselskab viser kørsel og flotte vogne på dyrskuepladsen.

Børnene kan også opleve landbruget, som det 
var i gamle dage.

Det er godt med en lille lur på en travl dyrskuedag.

Børnenes indtog i den store ring.
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LÆS MERE PÅ: LANDBOGRUPPEN.DK Medlem af:

MIDTØST
Din professionelle landbrugsmægler

LandboGruppen
Alex Holst Christensen
Ejendomsmægler MDE

ahc@landbogruppen.dk
MIDTØST - Tlf.: 87282557

Jonna Jeppesen
Intern sælger / Salgssekretær

joj@landbogruppen.dk
MIDTØST - Tlf.: 87282538

Rikke Pedersen
Salg & Vurdering

rip@landbogruppen.dk
MIDTØST - Tlf.: 76587750

Ny
pris

Nim - Velholdt og indflytningsklar

Nedlagt, Hedelundvej 36, 8740 Brædstrup

Velholdt landejendom beliggende i rolige naturskønne omgivelser
i udkanten af Nim ved Hedelund Plantage. Ejendommen har et
samlet jordtilliggende på 1,82 ha. Flot rummeligt stuehus opført i
røde sten med eternittag og et samlet boligareal på 232 m2. Huset
er indvendigt renoveret og i rigtig god stand. Velholdte udhusbyg-
ninger med mange gode muligheder. Sagsnr. 5011-126

Kontakt: LandboGruppen MidtØst ApS
Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Tlf.: 76587750
Midtoest@landbogruppen.dk

Kontant: 2.250.000

Udbetaling 115.000

Brt./nt.: 15.732/13.827

Hektar: 2

Energimærke: G

Ny
pris

Skøn fiskeejendom ved Omme Å

Liebhaverejendom, Hulmosevej 1, 6880 Tarm

Fantastisk naturskøn beliggende liebhaverejendom på ca. 9 ha.,
hvor ca. 0,8 km af Omme Å gennemløber hele arealet. I åen er der
rig mulighed for at dyrke lystfiskeri efter Laks, Stallinger og Ørre-
der. Omme Å hænger sammen med Skjern Å, hvorfra der er stor
tilgang af både laks og havørreder. På ejendommens 4 fiskesøer
kan der fiskes efter mange andre fiskearter. Sagsnr. 5011-208

Kontakt: LandboGruppen MidtØst ApS
Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Tlf.: 76587750
Midtoest@landbogruppen.dk

Kontant: 3.885.000

Udbetaling 195.000

Brt./nt.: 22.491/19.704

Hektar: 9

Energimærke: F

Odder - Slagtesvineejendom

Slagtesvineejendom, Drammelstrupvej 7, 8300 Odder

Slagtesvinejendom beliggende i udkanten af Odder med godken-
delse til 249,3 DE. Driftbygningerne er 2013 godkendte . Det sam-
lede jordtilliggende udgør ialt 143,2 ha. der fordeler sig med 89,8
ha. fra Drammelstrupvej 7, 8300 Odder og 53,4 ha. fra den byg-
ningsløse ejendom på Ulvskovvej 107, 8300 Odder. Driftbygnin-
gerne som er renoveret er indrettet til godt 2300 slagtesvin.
Sagsnr. 5011-243

Kontakt: LandboGruppen MidtØst ApS
Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Tlf.: 76587750
Midtoest@landbogruppen.dk

Kontant: 31.000.000

Udbetaling 1.550.000

Brt./nt.: 174.768/136.737

Hektar: 143

Energimærke: F

Skal
ses !

Bottrup - Flot nyt stuehus

Fritidsbrug, Bottrupvej 77, 8723 Løsning

Flot arkitekttegnet stuehus beliggende i særdeles naturskønne
omgivelser med et boligareal på 266 m2. Jordarealet er ialt på 31,09
ha. Heraf er ca. 26,63 ha. støtteberettiget god agerjord, der ligger
lige rundt om ejendommen, samt et engareal på ca. 2,32 ha. med
permanent græs. Udhusene der ligger for sig selv er ældre drift-
bygninger. Sagsnr. 5011-271

Kontakt: LandboGruppen MidtØst ApS
Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Tlf.: 76587750
Midtoest@landbogruppen.dk

Kontant: 7.950.000

Udbetaling 400.000

Brt./nt.: 44.444/49.049

Hektar: 31

Energimærke: A

Ejendomme søges !

Vi har på det seneste haft et
godt salg og vil gerne ha´lidt
flere varer på hylden.

Kontakt os meget gerne for vurdering af både store og
små landbrugsejendomme. Vi er altid klar til at hjælpe og
rådgive dig.

Kontakt Ejendomsmægler Alex Holst Christensen på tlf.
24976302 eller på ahc@landbogruppen.dk

Ny
pris

Tæt ved Vejle - 6,3 ha.

Fritidsbrug, Rødmosevej 135, 6052 Viuf

Mindre landbrugsejendom beliggende i landlige omgivelser i ud-
kanten af Viuf by og ikke langt fra Vejle midtby. Ejendommen har
et jordtilliggende på 6,3 ha, hvoraf ca. 6 ha. er støtteberettiget.
Jorden er pt. bortforpagtet, men kan opsiges i forbindelse med
salg. Charmerende stuehus og gode udhuse med værksted, sto-
kerfyr, maskinhus og 2 garager m.m. Sagsnr. 5011-230

Kontakt: LandboGruppen MidtØst ApS
Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Tlf.: 76587750
Midtoest@landbogruppen.dk

Kontant: 2.195.000

Udbetaling 110.000

Brt./nt.: 12.647/10.807

Hektar: 6

Energimærke: E
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10-års Jubilæum  i Aarhus
Mød os på Det Østjyske Dyrskue 

– vi er i gavehumør!
Kig forbi STAND 33 og 

deltag i konkurrence om 

gaveæsker med specialøl 

eller læskedrikke!

Gå ikke glip af følgende tilbud på dagene…
� Leasing med kun 10% i udbetaling på importprodukter

20 års
Schäffer

jubilæum
• Kom og hør om Schäffer 
 til priser fra............... kr. 134.900,-

• Køb ny Schäffer med det nye 
redskabsskifte 
– så giver vi 3. redskab med til 
HALV PRIS!

 – vælg mellem pallega�er eller 
siloklo

• Køb startkit med alle �ltre til 
3 eftersyn for under 3.000,- til 
alle modeller fra 20 til 45 hk.

Vær sikker på kvaliteten…
- køb originale �ltre – det er ikke dyrere.

Vi har service kit til 
alle Schäffer modeller.

I vil blive positivt overrasket 
over priserne på originale

Schäffer-reservedele…

Vær sikker på kvaliteten…

På Det Østjyske Dyrskue giver vi 10% ekstra rabat på 
alle kit og �ltre.

AARHUS - 86 109 108 • HERNING - 99 28 29 30 • RINGSTED - 57 81 11 00 • www.helmstmt.com

Valtra S374 
– Store traktorer
– store resultater

Vi har to på vej hjem…

Kom og få et skarpt 
tilbud og bliv kørende 
inden høst!

Schäffer 3550T
Kompakt, 
smidig og stor rækkevidde

Kampagnepris 
319.000

BIGAB 7-10
Netop nu begrænset antal 
med rammestyring uden 
merpris!

Kampagnepris 
69.800

Valtra T213V eller 
T203D
Luftaffjedret foraksel 

KUN 14.900,-

Schäffer 2428 
– NYHED!

Kampagnepriser 
fra 179.900

TYM T233 
med Peruzzo Koala

23 HK hydrostatisk traktor 
med slagleklipper/vertikalskærer

Kampagne 
sætpris 

109.000,-

Finansiering 
af Valtra fra 1,15%

 i rente

SPAR 
34.900

SPAR 
16.575

3,85 m løftehøjde

1.700 kg løftekraft

3.900 kg egenvægt

Bredde kun 140 cm

Løfter 1000 kg 
på palle til top

Højde fra 190 cm

Vægt kun 1820 kg


