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Velkommen til Dansk limousine Forenings aVlsDyrsauktion
Det er med stor glæde at Dansk Limousine Forening kan byde velkommen til 
den årlige limousineauktion, hvor limousiner af den bedste kvalitet vil blive 
solgt. 
Årets auktion afholdes lørdag d. 30. marts kl. 13. 00 ved Sønderskov Slot nær 
Brørup. 

Der skal lyde en stor tak til de firmaer og besætninger, som støtter limou-
sineauktionen ved at annoncere her i auktionskataloget. Det er jeres bidrag, 
der gør det muligt at gennemføre arrangementet. Mange tak alle sammen. 
Vi håber at se en masse medlemmer samt arrangementets sponsorer til en vel-
lykket auktion. 

 

program elitedyrsauktionen 30. marts 2019
sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup

Kl. 10. 00 dørene åbnes  
Se de klargjorte dyr, og få svar på evt. spørgsmål om dyrene og 
auktionen fra auktionsudvalgets medlemmer 
Mød bestyrelsesmedlemmer og avlsudvalgsmedlemmer 
Mød nogle af auktionens sponsorer i sponsorstandene  
Køb limousineartikler i Limousineboden 
Køb øl, vand, pølser m. brød samt kaffe i madboderne

Kl. 13. 00 auktionen 2019 starter  
– 15 katalognumre skal under hammeren

Kl. 14. 30 salg af øl, vand, pølser m. brød samt kaffe og kage 

Kl. 16. 30 madboderne lukker

Kl. 18. 30 Fællesspisning / auktionsfest  
for hjælpere og tilmeldte  
(maks. 50 personer)

pris: 
Kr. 150 kr. + drikkevarer 

tilmelding:
Kontakt Susanne Grundvad Jessen på telefon eller SMS på 2113 6850  
hvis du vil deltage i spisning / fest

orlahansen.dk

Orla Hansen A/S er meget mere end leverandør af staldinventar.
Vi er din sparringspartner, så du får den optimale løsning. 
Vi fokuserer på optimal dyrevelfærd og tidsbesparende løsninger. 
Vores team af eksperter står klar til at rådgive fra projektets start.

Klik ind på www.orlahansen.dk eller ring på telefon 97 37 30 33.

TRIVSEL UDE OG INDE

Orla Hansen A/S · Smedesvinget 15 · 6880 Tarm · 97 37 30 33 · www.orlahansen.dk



4 5

regler og Betingelser
tilmelding
Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde 
dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at 
afvise tilmeldte dyr. 

aftaler
I forbindelse med godkendelse af dyr til auktionen skal sælger un-
derskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, 
drægtighed, betalingsforhold etc. 

købere
Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Lim-
ousine Forening. 

gebyr
Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1500,- pr. dyr. Køber betaler 
800 kr. i salær + 3 procent af budsummen. 

generelt
Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle 
henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over race-
middel. De skal være trækvante og lette at håndtere. På auktionsda-
gen, skal alle dyr som udgangspunkt være 10 mdr. Dog kan auktion-
sudvalget udtage yngre individer, der findes specielt interessante pga. 
afstamning, horn status, indekser eller andre værdier, som gør disse 
dyr yderst interessante på en Elitedyrsauktion. Alle dyr skal være vejet 

ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Auktionen afholdes efter gældende 
regler for omsætning af dyr, så der forbeholdes Force Majeure, hvis det 
bliver nødvendigt at aflyse auktionen. 

stambogsføring
Tyre skal være forældreskabsbestemte og stambogsførte. Hundyr skal 
være stambogsførte. 

drægtige dyr
Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, 
som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. 

sædrettigheder
Sædrettigheder: Tilfalder køber, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt 
og officielt annonceret inden auktionen. Tyre, der er godkendt til 
Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen 
uden aftale med Dansk Limousine Forening. 

minimumspris
Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. 

ansvar
Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er 
det købers ansvar. 

Forsikring
Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. 

transport
Transporten arrangeres af auktionsudvalget og udgiften hertil faktur-
eres efter følgende nøgle:
Sælgers transportudgift: Kr. 700,-
Købers transportudgift: Kr. 1. 400,- (til brofaste øer)

eksport af dyr
Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark. 
Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, 
fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at ar-
rangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsesst-
ed i udlandet. Dansk Limousine Forening kan være behjælpelig med at 
anvise en karantænestald. Sælger af dyr, som handles til eksport, må 
forvente længere ekspeditionstid. For afregning af dyr solgt til eksport 
kan forventes at gå op til 60 dage efter hammerslag. 

dyr der ikke sælges
Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. 
For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktions-
stedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger 
gebyr og transport efter samme vilkår som ved handel på auktionen. 

Voldgift
Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres 
ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt:

Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget 
sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og 
denne ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part 
berettiget til også at udpege den anden voldgiftsmand. 
Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås 
enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens ret-
skreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremlægge 
sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige 
sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til længere frist. 
Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder 
hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt, samt om 
der skal berammes en mundtlig forhandling. 
Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til in-
den fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin 
kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den 
pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn 
til, hvem der taber sagen helt eller delvis. 
Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke ind-
bringes for de ordinære domstole. 

 

Dyrevelfærd betaler sig
Med Emily strømaskiner er det nemt og hur-
tigt at fordele strøelsen. Du udnytter halmen 
bedre og hygiejnen er i top for både dyr og 
mennesker. 

Stenbro Allé 10 . 6650 Brørup · www.btmc.dk

SEPARATOR

Salg:
Svenne 40 44 30 24
Johnny 20 45 62 46
Hans 31 75 20 24  
Mogens  52 10 11 60 
Du kan trygt ringe til os!

MANDAM GAL-C tallerkenharver, liftophængt

Schäffer 
- din bedste medarbejder

Minilæssere fra Schäffer er robuste  
allround-maskiner til hverdagens mange arbejdsopgaver.
Vi har både produkt- og serviceeksperter, så vi kan både 

rådgive og servicere vores kunder.

Emily Sigma bigballespreder
• Stor spredebrede – op til 15 meter
• Kan drejes hydraulisk 260°
• Automatisk regulering af indføring 
• Kræver 70 l olie/min.

Vi tror på fair priser 
og god service!

Vi tilbyder flere modeller.
Ring og forhør om  
alternativerne

5050

Få en god byttepris
Vi mangler altid brugte minilæssere  

til vores kunder.

Nørreskov Bakke 28 

8600 Silkeborg

Tlf. 8682 1666

www.shlrk.dk

Specialister i landbrug med rådgivning i øjenhøjde
- et konkurrencedygtigt alternativ i privat regi!

Uafhængigt, fremsynet og enkelt

• Generationsskifte & Dødsboer

• Ejendomshandler

• Strategirådgivning & Gårdråd

• Planteavlsrådgivning

• Miljø- & Tilskudsansøgninger

• Regnskab & Revision

• Bogføring & Budgetter

• Løn & Socialjura

• Skat & Finansiering

• Driftsregnskaber & -analyser
ÅRETS 

NYHED:

”SR – FarmerIT*”

Landmandens 

digitale kontor!
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drømte om 30 jerseykøer – Fik 10 limousinekøer
Carsten Nyland fra Juelsminde er en flittig gæst på Dansk Limousine 
Forenings auktioner. Han kommer fordi auktionen hele vejen igennem 
er en god oplevelse, og så har han ved tre forskellige auktioner købt dyr 
ind til sin besætning. 

Af Susanne Brandt

derfor limousiner
Carsten Nyland og hustruen Karin købte deres 10 hektar store ejendom ved 
Juelsminde i 1987. Dengang var planen, at gården skulle drives med 30 jer-
seykøer, men efter i to år forgæves at have forsøgt at erhverve mælkekvote, 
blev jersey-drømmen opgivet. 
I stedet besluttede Carsten sig for at have kødkvæg på ejendommen, sam-
tidig med arbejde ved siden af bedriften. Der blev til en start indkøbt sim-
mentalere, men dårlige oplevelser med deres kælvning gjorde, at Carsten 
købte limousinetyr og begyndte at krydse over til limousine. Siden har han 
holdt fast i limousineracen, og der er gennem tiden indkøbt flere renracede 
dyr til besætningen, dels på limousineforeningens auktioner, dels direkte ved 
forskellige avlere. 

markbrug og samarbejde
Foruden de 10 hektar jord, som hører til ejendommen, er der tilforpagtet 8 
hektar. Jorden dyrkes traditionelt med græs og korn til enten helsæd eller 
modenhed. Besætningen tæller på besøgsdagen i alt 29 dyr – et antal, der 
gør, at limousinerne har ganske god plads i stalden. Normalt insemineres alle 
kvier, mens en foldtyr passer køerne. 
Løbende har Carsten et tæt samarbejde med to lokale limousineavlere. Samar-
bejdet går ud på at man hjælper hinanden ved behov – f. eks. hvis dyr skal fly-
ttes, ved en vanskelig kælvning eller hvis en af dem skal have en fri eller ferie. 

en arbejdsom mand 
De seneste fem år har Carsten Nyland, der i dag er 59 år gammel, haft travlt 
som selvstændig murer og belægningsmand. Han samarbejder ofte med søn-
nen Christian, der er selvstændig kloakmester mv. 
Før den tid arbejdede Carsten på andre landbrug - blandt andet som malker – 
ved entreprenør og i en periode på mejeri. Den længste ansættelse var 22 år 
som greenkeeper på en golfbane. 
Sideløbende med gården og udearbejdet har Carsten også formået at renovere 
både driftsbygninger og stuehus, så alt er tip top i orden både ude og inde. 

Har overværet mange auktioner
Carsten har ikke helt tal på hvor mange limousineauktioner han efterhånden 
har været til. Første gang var vistnok på Fyn (i 2007). Siden har han deltaget 
så godt som hver gang. Ofte tager han til auktionen sammen med limousine-
folk fra lokalområdet, sådan som det også er tilfældet f. eks. når der er åbent 
hus arrangementer hos andre limousineavlere. Så er der masser af god limou-
sinesnak i bilen både ud og hjem. 

Har købt dyr på auktion tre gange
Carsten har derimod helt styr på antallet af dyr, som han købt på auktioner 
gennem tiden – nemlig tre. En tyr i 2010 – en kvie i 2017 og en tyr igen i 
2018. 

auktionskataloget bladres tyndt
Auktionskataloget ventes altid med spænding – især i år med købsplaner. 
Kataloget bladres igennem MANGE gange. Billeder, afstamning og beskriv-
elser studeres nøje. Der sættes små krydser. Og en maksimumspris besluttes. 
Hustruen Karin beskriver, med glimt i øjet, at kataloget studeres som var det 
et katalog fra BR- Legetøj…

Samme høje kvalitet hver gang

KALVEFODER 
tilpasset DINE ønsker

... grundlagt i 1905

Produceret på egen fabrik - sælges løst, BB og sække
Ring 75 19 00 54 – og hør nærmere

meget tilfreds  
med de købte dyr
Carsten fortæller, at han indtil 
videre har været meget tilfreds 
med de købte dyr. Dyrene er 
selvfølgelig købt med henblik på 
avl, men da Carsten også ynder at 
tage på dyrskue, så har de også 
været udstillet. Alle auktions-
dyrene har hentet præmier hjem, 
senest på Kødkvægsskuet i Hern-
ing i 2018, hvor Carstens seneste 
køb – tyren Ny Toftum Napolion 
– blev bedste ældre tyr. 
Købet af Napolion fremhæver 
Carsten som en rigtig god handel. 
Hammerslagsprisen blev kr. 23. 
000,- for den dengang 13 måned-
er gamle tyr. 
Kvien, som blev købt i 2017, skal 
snart kælve. Den var også på Kød-
kvægsskuet, hvor den også fik en 
fin bedømmelse. 

sønderskov – et dejligt sted
Carstens første møde med Sønderskov var auktionen i marts 2018. I efteråret 
var han endnu engang på adressen, men i et helt andet ærinde. Nemlig for 

at spise i Restaurant Herregårdskælderen, restauranten i slottets kælder. 
Carsten, som bakkes op af hustruen Karin, fortæller, at det var en udsøgt 
oplevelse, og de opfordrer andre til på et tidspunkt også at forkæle smagslø-
gene med en middag i den stemningsfyldte herregårdskælder. 
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Egne notater:Egne notater:Egne notater:Egne notater:Egne notater:

Egne notater/notes:

Skovlund neStor P

Jacadit

Skovlund GeSa P

ducheSSe

naPhtaline

dieunordic

tiGriS P
skoVlund nestor p

jacadit

skoVlund gesa p

ducHesse

napHtaline

dieunordic

tigris p

Sælger/Seller:  Søren Paulsen 
Skovlundvej 10 
6520 Toftlund

Fødselsdato/Date of Birth: 08. 04. 2017 (50 kg)

CHR-nr. /reg. no: 51431-00730

200-dages vægt/weight at 200 days: 268 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 593 kg
S-indeks/Total merit index: 95

Skovlund Nestor P er en polled tyr af mixtype. Nestor er dyb af krop og har særdeles 
god kødsætning i ryggen. Krydset er bredt, velformet og meget kødfuldt, med ekstrem 
lårdybde. Lemmerner er fine og velstillede - virkelig en tyr med et godt eksteriør. Faderen 
Jacadit er importeret fra avleren GAEC Souvignet Patient, som er førende i sydøst Frank-
rig. Jacadit er efter den franske insemineringstyr, Dieunordic og koen Douchesse, som er 
en af besætningens udstillingskøer. Jacadit gør det virkelig godt hos Skovlund Limousine, 
hvor han er fader til rigtigt meget afkom. Moderen Skovlund Gesa P , er købt som 
embryon fra Frankrig. Kombinationen af “Tigris” og avlskoen Naphtaline, har givet en 
stærk avlsko, som producerer og avler rigtig godt. I Skovlund Nestor P, får man en polled 
tyr, med topeksteriør og kødet siddende de rigtige steder. En tyr med en anderledes 
stamtavle - virkelig en spændende tyr, som vil kunne løfte enhver besætning, som han 
kommer til at blive foldtyr i. Nestor har været ved og løbet de første få køer. 

Skovlund Nestor P

skoVlund nestor p1

ForHåndsBud eller Bud oVer teleFon
Dansk Limousine Forenings medlemmer og andre interesserede opfordres til at 
sætte alt ind for at komme til Sønderskov Slot, når foreningens spændende og 
traditionsrige avlsdyrsauktion løber af stablen. 
Skulle du være interesseret i at købe et eller flere af auktionsdyrene, men være 
forhindret i at være fysisk til stede under auktionen, så kan det alligevel lade sig 
gøre at købe. 
Auktionsudvalget vil være behjælpelig med dette på én af to måder: 
Det er muligt inden auktionen at afgive et forhåndsbud, som er det beløb, man 

maksimalt vil byde på dyret. Dette beløb er naturligvis helt personligt og holdes in-
ternt imellem undertegnede og den købende part. Kontakt Tommy for information. 
Det er også muligt at have telefonisk kontakt med en udvalgt person fra auk-
tionsvalget under selve auktionen. Her vil man før afholdelsen have aftalt, at 
køber ringes op, når det udvalgte dyr skal ”under hammeren”. Hermed kan man 
følge auktionen igennem ”hjælperen”, og man kan dermed selv bestemme, 
hvornår der skal bydes. 
Kontakt: Tommy Jessing - Tlf: 5124 1772 - mail: t. jessing@hotmail. com

Vi kommer gerne 
forbi og giver et 
uforpligtende tilbud

Kameraløsninger 
fra 

1.395,-
 + moms og montering

Både faste 
og drejbare 
kameraer

Kontakt:
Jesper Kiib Nielsen
Tlf. 40 91 30 96
jkn@jyskit.nu

Majsmarken 1 | 7190 Billund | www.jyskit.nu

Vi hjælper med ALT inden for IT

Vi leverer alt i 
kameraovervågning

topdanmark præsenterer katalog nr. 1
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Egne notater:Egne notater:Egne notater:Egne notater:Egne notater:

Egne notater/notes:

Skovlund neStor P

Jacadit

Skovlund GeSa P

ducheSSe

naPhtaline

dieunordic

tiGriS P
østergaard osman pp

idalgo pp (Fra)

østergaard ingrid p

FanFare (Fra) - cloVis (F)

østergaard elisaBet p

Fanon p (Fra) - tigris (d)

grunnet electronic (neuF)

Sælger/Seller:  Østergaard Limousine  
v/Lars Østergaard 
Krogdamsvej 68 
9352 Dybvad

Fødselsdato/Date of Birth: 25. 02. 2018 (53 kg)

CHR-nr. /reg. no: 76542-00070

200-dages vægt/weight at 200 days: 382 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: – kg
S-indeks/Total merit index: 95

Østergaard Osman PP er en homozygotisk pollet tyr af stor mix-
type. Han er blandt auktionens to homozygotiske pollede tyre. 
Tyren er lang med en god kropsdybde, og den har en stærk over-
linje med god kødsætning i ryggen. Krydset er velformet, med en 
god lårdybde. Fine aftegninger og racepræg - en tyr der er til den 
fine, lyse side. Tyren har været udstillet på kødkvægsskuet med et 
fint resultat. Afstamningen er spændende. Faderen er den nye fran-
ske tyr “Idalgo”, som bl. a. ser ud til at avle god kødsætning - dette 
kombineret med gener fra “Neuf” og “Klegvanggaard Uranus P”, 
gør Osman PP yderst interessant. 

Østergaard Osman PP

østergaard osman pp2

inVentar/FangeFold m.m. under Hammeren
12 styks nye 3 meters letvægtsgitre fra inventarfirmaet Orla Hans-
en opstilles ved auktionen, så de dels danner adskillelse til publi-
kum, dels danner den ring, som dyrene skal præsenteres i under 
selve auktionen. 
Disse meget anvendelige gitre sælges til højstbydende efter endt 
brug. Gitrene kan f. eks. bruges til diverse midlertidige afspærrin-

ger, til drivgang og til fangefold. Kort sagt til formål, som kan lette 
din tilværelse, når dyr skal drives, flyttes eller fanges. 
Så husk den store trailer, eller tilsvarende, hvis du går efter gitrene. 
Dimensioner ifølge www. orlahansen. dk : Længde: 3 meter – 
højde: 1,6 meter – vægt: 43 kilo. 

 

Vi køber, sælger, formidler og 
bytter alt inden for kvægbrug 

1 - 2 m. 2”  4-rørslåge, H. 1,15 m. - pr. stk. 1.075 kr.
2 - 3 m. 2”  4-rørslåge, H. 1,15 m. - pr. stk. 1.105 kr.
3 - 4 m. 2”  4-rørslåge, H. 1,15 m. - pr. stk. 1.345 kr.
4 - 5 m. 2”  4-rørslåge, H. 1,15 m. - pr. stk. 1.675 kr.
5 - 6 m. 2”  4-rørslåge, H. 1,15 m. - pr. stk. 1.845 kr.

Foderhæk 
med rørbøjler, 
2 X 2 m., 
12 pladser
pr. stk. 
6.200 kr.

”Byg selv” 
combilåge
Eks. længde: 4 m. 
1450 kr. 

1 stk. foderautomat 
med kalveskjul, 
bredde 2 m. 
6.200 kr.

Sikkerhedsfanggitter, 
2” x 11/4”, 4 m.    6 huls - pr. sekt. 3.320 kr
2” x 11/4”, 3,4 m. 5 huls - pr. sekt. 2.830 kr
2” x 11/4”, 3m.    4 huls - pr. sekt. 2.460 kr. 

Justerbar halsvidde

+45 76 00 03
www.staldmaeglerne.dk

Se alle 
vore gode tilbud, 
i brugt og nyt på 

www.staldmaeglerne.dk
eller ring på 
76 60 00 03.

0160791_til_A4.indd   1 19-09-2018   12:02:52

søHøjlandets regnskaBskontor  præsenterer katalog nr. 2
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Egne notater/notes:

12

granly isador

accent mn (Fra)

ågårdens trunte

siBelle (Fra)

kærsgaard olympia

tarVis (Fra)

Hammel osVald

Sælger/Seller:  Granly Limousine v/Bent Kloster 
Granlyvej 2 
6500 Vojens

Fødselsdato/Date of Birth: 21.01.2013 (45 kg)

CHR-nr. /reg. no: 53121-01419

200-dages vægt/weight at 200 days: 371 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 529 kg

S-indeks/Total merit index: 112

Granly Isador er en stor avlstype ko, med enorme krydsrammer og 
størrelse. Hun er stærk i ryg og lænd. Hun har et flot sidestykke, 
med en god dybde og fine lemmer - en ko der har været og kan 
udstilles. Hun har selv vundet ærespræmier på landsskuet og ved 
det sønderjyske dyrskue. Hele hendes moders side har været flittigt 
udstillet og har opnået gode resultater.Stamtræet er enestående 
- det samler topavl fra Frankrig og Danmark. Accent MN i kombina-
tion med gener fra Hammel og Kærsgaard limousine. Granly Isador 
er drægtig ved en anden fransk toptyr “Brezil MN”, der forventes 
kælvning ultimo maj 2019. En enestående chance, for at erhverve 
en absolut topko, som kunne avle den næste nye “Champion”.

Granly Isador

granly isador3

Engkjær Limousine  v/ Jane og Jan Winum Povlsen,  Læborgvej 66, Lindknud, 6650 Brørup  
            Tlf 28975001  -  e-mail : jan@engkjaer.dk  

Avlsdyr sælges 
Efter eller løbet ved:  
 Echec, Maestro  
Akkedal Jarl PP 

Gabin  
Hammel Lanaud 

 

Akkedal Jarl PP  
Ny fransk tyr Maestro 

Avlstyre sælges  
Efter  

 Maestro  
Akkedal Jarl PP 

Gabin 
Hammel Lanaud 

Kodal Limousine
Vi avler efter store 
harmoniske dyr 
med stor fokus på 
kælvningsevne og 
godt temperament.

Besøgende er 
altid velkomne.

Lene og Ulrik Black Sinkjær
Kodalsvej 4, Grønbjerg

6971 Spjald

Landsskuet 2019 - 4.- 6. juli

centroVice præsenterer katalog nr. 3
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Egne notater/notes:

risVang nicHlas p

akkedal jarl pp

risVang julie

akkedal p esmaralde

risVang elina

gagraine (Fra)

ultraBo mn (Fra)

Sælger/Seller:  Risvang Limousine v/Bent S. Jessen 
Risgårdvej 1 
6650 Brørup

Fødselsdato/Date of Birth: 27.12.2017 (44 kg)

CHR-nr. /reg. no: 43175-00487

200-dages vægt/weight at 200 days: 309 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 601 kg

S-indeks/Total merit index: 108

Risvang Nichlas P er en elegant mix-/avlstype pollet tyr.Han er i besid-
delse af et yderst velformet kryds - kødfuld i ryg, lænd og kam.Over-
linjen er stærk og han står på nogle yderst velstillede og fine lemmer.
Stamtræet er enestående: “Akkedal Jarl PP” har avlet rigtig stærke 
pollede tyre, hvor flere ligeledes er solgt på foreningens avlsdyrsauktion-
er. Modersiden er exceptionel - den franske tyr “Ultrabo MN” er yderst 
anerkendt i det danske og franske avlsarbejde. Mormor “Risvang Elina” 
har været udstillet ved flere lejligheder og triumferede helt i 2012, hvor 
hun blev bedste Limousine hundyr ved landsskuet under Verdenskon-
gressen i 2012 - Elinas mor er tilmed, den for mange kendte avlsmatador, 
“Risvang Perle”.En helt enestående pollet tyr, udbydes her til salg.

Risvang Nichlas P

4 risVang nicHlas p

Dit private grovvareselskab
- tradition for en god handel…
•	Grovvarer,	foder	og	råvarer
•	Mineraler,	mælkeerstatninger	m.m.
•	Gødning,	sædekorn	og	græsfrø
•	Køb	af	dit	korn
•	Energi	og	olie
•	Skadedyrssikring
•	Økologi

NØRREGADE 28, 8783 HORNSYLD • 7568 7300
POST@HK-HORNSYLD.DK • WWW.HK-HORNSYLD.DK

Lars	Hansen
Mobil	2527	7386

Kristoffer	Nielsen
Mobil	2527	7380

Thomas	Fynbo
Mobil	2527	7315

Vi glæder os til at se dig
på Agro Nord 2019

Kig indenfor
- der er kaffe ogrundstykker...

Elmer	Krusborg
Mobil	2527	7364

w
w

w
.2

of
 U

S.
dk

w
w

w
. 2

of
 U

S.
dk

limousine-kalender For 2019
Dansk Limousine Forening fortsætter i 2019 med at udgive  
en onlinekalender med påførte datoer for vigtige møder og 
foreningsarrangementer samt dyrskuer. 

Du kan til enhver tid tjekke og evt. udprinte den aktuelle  
kalender fra forsiden af foreningens hjemmeside. 

Vejrup andel præsenterer katalog nr. 4
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Egne notater:Egne notater:Egne notater:Egne notater:Egne notater:

Egne notater/notes:

Skovlund neStor P

Jacadit

Skovlund GeSa P

ducheSSe

naPhtaline

dieunordic

tiGriS P
gandrup malou

engkjaer get it

gandrup juliane

Violette (Fra)

gandrup donna

aede (Fra)

adrian

Sælger/Seller:  Lars Juellund 
Hobrovej 39 
6510 Arden

Fødselsdato/Date of Birth: 07.07.2016 (43 kg)

CHR-nr. /reg. no: 31898-00313

200-dages vægt/weight at 200 days: 348 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 459 kg

S-indeks/Total merit index: 122

Gandrup Malou, er en 1. kalvs ko af mix- til avlstype.Malou er en eksteriørstærk, 
ung ko, med en lang stærk overlinie, et velformet kryds og meget fine, velstillede 
lemmer. Et oplagt dyrskue emne, med en kommende stjerne ved siden.Faderen 
Get It, er velkendt af de fleste, den er kombinationen af to importerede dyr - tyren 
“Aede” fra GAEC Rouches og koen “Violette” fra Chastanet. En super kombination, 
der har alt det, som en top insemineringstyr skal indeholde.Moderen Juliane, har 
tyren som Parisien og Uralou i sin stamtavle. Ligeledes her er der tale om franske 
topgener.Malou har sin første kalv “Olympia”, født 18-12-18, ved siden. Olympia er 
tillagt på tyren Gabin MN, som er noget af det nyeste genetik, der er importeret 
fra Frankrig - en kvie, der indeholder store og spændende muligheder. To hundyr 
med fremtiden for sig - “Gandrup Malou” forventes drægtig på auktionsdagen.

Gandrup Malou

5 gandrup malou

Lynge Limousine
Løbende salg af pollede og hornede avlsdyr

Kontakt:
Lene og Per Laursen

Storardenvej 19
9510 Arden

Tlf.: 4020 8865
E-mail: pelau@mariagerfjord.dk

Bremmerholm Limousine
Økologiske avlsdyr sælges
Såvel pollede som hornede

Kontakt:
Boje Vognstrup

Margrethenborgvej 12, Veerst
6600 Vejen

Tlf.: 4044 1155

Hornsyld køBmandsgaard  præsenterer katalog nr. 5



Bøgely Limousine

OBAMA PP 
FAR: AKKEDAL JARL PP 

HOMOZYGOTISK POLLET, PÅ DLF AUKTION 2019

BØGELY MISTER
BEDSTE LIMOSINETYR + INTERBREDD VINDER LANDSSKUET 2017 

FAR: HAMMEL JAPON – MOR: BORRE FLICA 
SOLGT TIL: KNUD G. ANDERSEN

NOA
BEDSTE LIMOUSINE TYR, LANDSSKUET 2016

FAR: HAMMEL JAPON

Bøgely Limousine
v/Tommy Jessing

Ålundvej 10 • 6650 Brørup • Mail: t. jessing@hotmail. com • Tlf. 51 24 17 72

Leverandør til

SÆLGER AVLSDYR

Ønskes der homo/hetrozygotisk  
pollede tyre eller kvier  
– en ny dyrskuestjerne  

eller et godt og roligt dyr,  
som vil forbedre  
din besætning?

- den finder du hos: Bøgely Limousine. 

AKKEDAL JARL PP

NYE AVLSDYR: 

Tyre og kvier efter: Akkedal Jarl PP, Hammel Japon, Lord PP, Appart MN,  
Noah P og Maestro (fransk importeret tyr) sælges. 

Vi viser altid gerne vores besætning frem og står klar til  
en spændende limousine snak – vent ikke med at kontakte os.  

Besøg yderst velkomne, efter aftale. 

AUKTION
2019

ØSTERGAARD
LIMOUSINE

Heterozygotske og homozygotiske 
pollede tyrekalve sælges.  
Pollede kviekalve sælges

Besøgende altid velkomne
Følg os på facebook:  
Østergaard Limousine

Lars Østergaard
Krogsdamsvej 68 · 9352 Dybvad
Tlf. 4068 4762

ØSTERGAARD
LIMOUSINE

Østergaard Osman PP sælges på auktionen

Østergaard Loggi solgt på Dansk Limousine Forenings  
avlsdyrsauktion 2016.

Pollede tyre efter Idalgo PP samt 
pollede kvier efter Jovial PP og 
Idalgo PP sælges. 

I den kommende kælvnings- 
sæson får vi kalve efter Idalgo 
PP, Jovial PP og Lord PP. 
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Egne notater/notes:

20

Bøgely oBama pp

akkedal jarl pp

Bøgely gertrud p

akkedal p esmaralde

sloHts elVira p

gagarine  (Fra)

tHy sulliVan

Sælger/Seller:  Bøgely Limousine  
v/Tommy Jessing 
Ålundvej 10 
6650 Brørup

Fødselsdato/Date of Birth: 28.03.2018 (43 kg)

CHR-nr. /reg. no: 89593-03859

200-dages vægt/weight at 200 days: 373 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: – kg

S-indeks/Total merit index: 110

Bøgely Obama PP er en mix- til avlstype homozygotisk pollet tyr.Han har et meget 
korrekt og velformet kryds, dybe lår, er lang og stærk i ryggen, med en rigtig god 
kødsætning de eftertragtede steder. Lemmerne er fine og velstillede.Stamtræet 
indeholder blodlinjer fra toppen af limousineavlen i flere lande.Faderen “Akkedal 
Jarl PP” er søn af den fransk importerede pollede tyr “Gagarine”,  der har avlet 
fantastisk i DK - bl.a. insemineringstyren “Grønbjerg Maximum P”. Gagarine er en 
kombination af “Mateo PP” (D) og en fantastisk “Haricot” ko fra den franske avler 
Earl Arrouy.På modersiden er der dansk topavl via “Thy Sullivan”, og det pollede 
gen er fra “Klegvanggård Uranus P” - desuden har moderen, Gertrud P, været ud-
stillet ved flere lejligheder, bl.a. fik den ærespræmie ved verdenskongressen i 2012.
En super homozygotisk pollet tyr, med højt kårede forældre, udbydes her til salg.

Bøgely Obama PP

Bøgely oBama pp6

Risvang Limousine

 Besøgende altid velkomne.

Risvang Limousine
v. Bent Svenning Jessen
Risgårdvej 1, Gjerndrup

6650 Brørup
Mobil 20 43 06 78

risvang.limo@gmail.com

Avlsmål: Rolige, harmoniske og kødfulde dyr, primært pollede. 

Avlsdyr sælges efter Hammel Japon og Akkedal Jarl PP,  
der har været besætningens avlstyre. 

I 2019 fødes der kalve efter Lord PP, Risvang Noa P.  
samt Maestro, Maestro er ny importtyr fra Frankrig. 

Gjern Limousine
Ejvind K. Svejstrup, Trehøjevej 1, 8883 Gjern, Tlf. 2990 5459, gjern.limousine@gmail.com

Atle avlet i besætningen

Aktiv
avlsbesætning

Besøgende
velkommen
efter aftale

Flere af køerne havde en ryglængde på 100 cm eller der omkring ved sidste 
kåring i marts måned. Det er ca. 10 cm mere end gennemsnittet.

AVLSDYR 
SÆLGES

Ny avlstyr - Kviesgård Nimbus P en søn af Bresil MN Grunnet Limousine
Besøgende altid velkomne efter aftale eller

besøg hos på www.grunnetlimousine.dk

Kontakt:
Søren Grunnet

Elkjærhøjevej 10, 7190 Billund
Tlf.: 2346 6821

E-mail: sg@dansklimousine.dk

Akkedal Limousine
90 % af vores limousiner

er nu homozygotisk pollede

Kontakt:
Ejner Jeppesen

Åsvej 3
7700 Thisted

Tlf.: 4032 4899

Vilomix præsenterer katalog nr. 6



BULL PARTNERS  
SÆLGER FRANSK TOP GENETIK

Vores avl er baseret på det bedste genetik vi kan købe. Vore tyre er købt i de bedste franske besætnin-
ger, hvor man i generationer har drevet limousine avl.  Vi går ofte andre veje end mængden da vi ikke 
udvælger vores genetik efter computerprogrammer, men ud fra de erfaringer vi har fået gennem årtiers 
tæt kontakt til de førende franske limousine avlere og den franske Limousineavl.
Vore avlsmål er lette kælvninger, moderegenskaber, tilvækst og dyr med et stærkt eksteriør.
 Vi præsenterer her tyre som anvendes i sæsonen 2019

VI ER ALTID KLAR TIL AT VISE VORE BESÆTNINGER FREM
ENGTOFTEGÅRD LIMOUSINE

v/ Anders Lange • Engtoftevej 5 • 8544 Mørke, Tlf. 24 81 65 59
LINDEGÅRDEN LIMOUSINE

v/ Allan & Peter Kragh Madsen • Gl. Landevej 10, 8940 Randers SV 
Tlf. 40 20 82 43

RANDERS LIMOUSINE
v/ Freddie Christiansen • Kalhavevej 5, 8940 Randers SV 

Tlf. 42 96 20 20

BIRKELY LIMOUSINE
v/ Jakob Ravn • Skovdalsvej 10, 8881 Thorsø • Tlf. 27 77 52 17

www.birkelylimousine.dk

MAGNUM
Avler GAEC  Pimpin

ABOT MN

SYMPHONIE
HARDI

MAGNUM
BEKE RJ

TARTINE
DESIRE

Magnum var 1.valg hos Gaec Pimpin, Besætningen beståraf ca. 250 køer. Vi 
forventer os meget af ham, hans stamtavle er en kombination af en meget 
stærk kofamilie i Pimpin besætningen og på faders side Abot Mn, som er 
insemineringstyr i Frankrig. Han udmærker sig ved at være en tyr af mixtype, 
bredt og velformet kryds, meget finlemmet og velgående.
Magnum er Genomisk testet. Han udmærker sig ved at have meget høje tal for 
tilvækst og kælvning. Vi forventer at Magnum vil forbedre lemmer og overlinie 
på sit afkom. Vi har set de første kalve efter ham, de er let fødte, af mix type .

MAMOUTH
Avler GAEC  Pimpin

DENBRIZ MN

CAVALIERRE
HIPPODROME RJ

MAMOUTH
COWBOY

AHIVE
FLUNY

Mamouth er også indkøbt i besætningen Gaec Pimpin. Her er der også tale om 
en tyr med en stamtavle dybt forankret i en stærk kofamilie , men med en ny 
afstamning fra faderen Hippodrome RJ, som har flere toptyre i sin afstamning 
.Tyren er af mix til avlstype, stor lang, med et bredt og velformet kryds. Ma-
mouth er genomisk testet med meget høje tal for størrelse, tilvækst, kælvning 
og mælk. Vi forventer at Mamouth kommer til at levere vore besætninger hundyr 
af meget høj kvalitet. Vi har nu set de første kalve efter ham. De er højstillede, 
lyse med godt racepræg, vi forventer os rigtig meget af Manouth i fremtiden.

SENIOR AVLSTYR
ICI BAS
Avler GAEC Robert

URGUAY RR VS

VERTE RRE
CONDORE RRE VS

ICI BAS
SENS RR

JUNTE
ATHEA

Hans stamtavle er enestående. Faderen Condore, er i Frankrig blandt racens 
1 %, bedste tyre, hans Mor Verte , har vundet det franske landsskue adskillige 
gange og sidst som 10 årig. Verte er ud over top eksteriør også blandt Frankrigs 
1 % bedste køer med et indeks på 132
På nuværende tidspunkt bruger vi Icibass på 4. sæson, vi har udstillet de første 
kalve efter ham. Bla. champion yngre kvier Landsskuet 2018. De første døtre 
har kælvet. Der er masser af mælk og moderegenskaber. 

NY TYR
OULALA
Avler Chastanet

DIABOLO Z

EXPERTE
IODA

OULALA
ECUYER RR VS

ANTILOPE RRE
IMPALA RR

Oulala er importeret fra avleren Chastanet, en af Frankrig´s ældste Limousine 
besætninger. Besætningens avlsmål er dyr med høj tilvækst, høj mælkeydel-
se, hundyrene er alle store køer mix til avlstype.  Oulala´s stamtavle er et 
overflødigheds horn af top dyr. Faderen Ioda er tillagt hos avlere GAEC Launey 
i Bretagne. Ioda avler tilvækst ,størrelse, længde, elegance/ finesse og et roligt 
temperament. En top tyr vi længe har ønsket en søn efter. Moderen Impala RR , 
er tillagt på tyren Ecuyer RR vs, som er kendt for at avle hundyr af høj kvalitet, 
b.la høj mælkeydelse.  Bull partners har aldrig haft en tyr med en stamtavle 
som Oulala´s , den er enestående, vi forventer os meget af ham.

MÅLRETTET AVL GIVER RESULTATER
Genetik fra vore besætninger vandt følgende på kødkvægsskuet 2018:

CHAMPION ÆLDRE KVIER - FAR: ICI BASS CHAMPION ÆLDRE KØER - KALV EFTER MAMOUTH
CHAMPION YNGRE TYRE / BEDSTE HANDYR/ 
NR 2 INTERBREED - MORFAR: EDEN

CHAMPION YNGRE KØER/BEDSTE HUNDYR/ 
NR 2 INTERBREED - FAR: EDEN OG ICI BASS

BEDSTE BESÆTNINGSGRUPPE LIMOUSINE / 
INTERBREED VINDER
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Skovlund Nanett P

skoVlund nanett p

sliFssø Hero p

aalund Frida et

sliFssø cHloe

natte (Fra)

engkjær polled silas

ramses 2 (Fra)

Sælger/Seller:  Søren L Paulsen 
Skovlundvej 10 
6520 Toftlund

Fødselsdato/Date of Birth: 29.04.2017 (52 kg)

CHR-nr. /reg. no: 51431-00738

200-dages vægt/weight at 200 days: 255 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 490 kg

S-indeks/Total merit index: 110

Skovlund Nanett P er en pollet kvie at mixtype. Ryggen er stærk og 
kødfuld. Hun har en god dybde i kroppen, lemmerne er meget fine og 
velstillede. En polled kvie af rigtig god kvalitet. Faderen Slifssø Hero 
P avler dyr med fine lemmer, han giver sit gode eksteriør videre til 
sit afkom. Ude i 3. led findes tyre som Uranus, Alcapone og Reseda, 
der alle er importerede fra franske topbesætninger. Moderen Aalund 
Frida ET, er resultatet af en skylning på den fransk importerede kvie 
Natte. Spændende genetik, fra avleren Lagrafeuil-Peuch, og insemi-
neringstyren Ramses 2, som er “Gaec Chateil” genetik. I Skovlund 
Nanett P får man et polled kvie med en spændende afstamning, og 
den tilmed drægtig ved den franske tyr “Lord PP”. 

skoVlund nanett p7

5
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Måske er du bekymret for ulve- eller hundebid – eller nogle af de andre ting, som 
er omfattet af vores samlede kødkvægsdækning. Vi kan også dække, hvis en kalv 
dør under kælvning. Og selvrisikoen er lav – kun 607 kr.

Det er derfor meget glædeligt, og helt naturligt, at vi har et samarbejde med 
Dansk Limousine Forening. Ring i dag på 44 74 71 12 og få mere at vide.

Vi passer på det, der betyder mest.

Hvad tænker dit kvæg mon på?

Resdal Limousine
Avl af pollede limousiner

Salg af avlsdyr
Besøgende altid velkomne

Kontakt:
Birte & Svend Riis Nielsen

Resdal Bakke 52, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8685 5586

bsresdal@mail.dk

Nygaard Limousine
Salg af avlsdyr – pollede og hornede

Afkom efter Østergaard Tor, Damgaard King
og Grønbjerg P Maximum sælges

Kontakt:
Poul Nygaard

Toftegaard
Brorfeldevej 6, 4350 Ugerløse

Tlf.: 5918 8300 / 2012 3503

jysk it præsenterer katalog nr. 7
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Skovlund neStor P

Jacadit

Skovlund GeSa P

ducheSSe

naPhtaline

dieunordic

tiGriS P

8

HalVæBle polled odin

idalgo pp (Fra)

HalVæBle jasmin

FanFare (Fra) - cloVis (F)

HalVæBle VilHelmine

Fanon p (Fra) - tigris (d)

Bjerregård Brilliant

Sælger/Seller:  Inger & Niels Ejlekær Nielsen 
Æblevej 19 
5853 Ørbæk

Fødselsdato/Date of Birth: 15. 01. 2018 (48 kg)

CHR-nr. /reg. no: 17884-00532

200-dages vægt/weight at 200 days: 352 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 628 kg

S-indeks/Total merit index: 99

Halvæble Polled Odin er en mix- til kødtype pollet tyr. Han er i 
besiddelse af et velformet kryds med ekstremt meget kød i lårene. 
Ryggen er stærk og kødsat, med en god lænd og kam. Tyren har et 
rigtig godt racepræg, med fine aftegn - generelt er han til den fine 
lyse side. 
Odin er en af de første kårede ungtyre, efter den franske insemin-
eringstyr Idalgo - og det ser yderst spændende ud. Odin P er testet 
for dobbeltmuskulatur via testen “M7-myostatin-F94L” - Resultat: 
“M7S”. Odin P er et fantastisk godt bud på en kommende pollet 
foldtyr - han har nye gener i DK, alderen til at klare flere køer, og 
derudover har han et dejligt roligt temperament. 

Halvæble Polled Odin

HalVæBle polled odin

Tranbjerggård Limousine
Besøgende velkomne efter aftale

Kontakt:
Frede Kristensen

Føvlingvej 2 2
6683 Føvling

Tlf.: 2928 6671
fredekristensen@bbsyd.dk

Åhøjgård Limousine
Aktiv avlsbesætning / avlsdyr sælges

Kontakt:
Arne Brandstrup

Flaskevejen 2
4270 Høng

Tlf.: 5885 2351 / 2154 6333
arne_brandstrup@mail.dk

Vi servicerer ca. 150 robotter i Danmark, der-
udover har vi mange skrabeanlæg,  
gardiner, foderskubbere og meget andet.  

Vi er et lille firma, der kender vores kunder 
og deres behov.

Farm montage med døgnservice!

Service og reparation af produkter i Stalden

n
y
h
e
d

Står du og skal bruge akut reparation af produkter i stalden? Så er vi de rigtige  
at ringe til. Vi har døgnservice, så vi altid kan stå klar til at hjælpe dig!

Vi kan tilbyde serVice af:
•	Skraberobot

•	Skrabeanlæg

•	Fodeskubber

•	Kobørste

•	Gardiner	i	kostald

•	Madrasser

•	Gummigulv	i	kostald

•	 Samt	meget	mere

alt i skrabeanlæg

stort udvalg i produkter

Find os på
facebook®

sorring maskineForretning præsenterer katalog nr. 8
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Egne notater/notes:

kloster louVre p

accent mn (Fra)

kloster Hurra p

siBelle

kloster celine

tarVis (Fra)

risVang elVis p

Sælger/Seller:  Granly Limousine v/Bent Kloster 
Granlyvej 2 
6500 Vojens

Fødselsdato/Date of Birth: 18.04.2015 (44 kg)

CHR-nr. /reg. no: 40461-00667

200-dages vægt/weight at 200 days: 340 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 483 kg

S-indeks/Total merit index: 109

Kloster Louvre P er en stor pollet ko, efter den franske tyr “Accent MN”, der 
især har avlet ekstraordinært gode hundyr, med store rammer.Louvre P er 
ligeså - et stort bredt kryds, stærk overlinje og fine lemmer.Hun har været 
udstillet og vundet ærespræmier på både landsskuet og det sønderjyske dyr-
skue - en helt ekstraordinær, pollet ko.
Louvre P er drægtig ved foldtyren “Kloster Louis”, en tyr med enestående 
avlsgener. Far: “Volier MN” - Mor: “Kloster Etta” en enestående avlsmatador, 
efter “Paradis/Neuf” - en ko, som er kendt blandt mange limousineavlere.
Louvre P forventes at kælve i efteråret 2019.En drægtig pollet ko, med en-
estående avlsgener i både ko og den kommende kalv.

Kloster Louvre P

kloster louVre p9

Læs om Michaels erfaringer med opfedning på græs, 
holistisk afgræsning og lave omkostninger

TJENER 
ÉN MILLION 

PÅ EKSTENSIV 
PRODUKTION

Sådan gik det

Kødkvæget 

har aldrig 
givet underskud

  Afstem forventningerne

  Afgræsning kan gøre jagt 

mere attraktivt

  Tænk i win-win løsninger

Jagt

Landbrugets faglige magasin

  NR. 3  //  MAJ 2017

05/ Tunge kalve er mindre 

syge efter  ytning 10/ Tester tyrenes 

foderudnyttelse 24/ 100 ammekøer lever 

på første klasse

DKK170529E1A01.indd   1

18-05-2017   13:25:50

Der er den gamle Ursus fra 
1992, en potent ATV og en 
ældre kreaturvogn.
Ret meget mere har Michael 
Kjerkegaard ikke brug for til 
at drive sin kødkvægspro-
duktion med 90 Herefordkøer 
med tilhørende kalve, kvier og 
tyre.

For mere end ti år siden tog 
han en beslutning om at ban-
ke alle omkostningerne helt 
i bund i bestræbelserne på 
at kunne leve af at have kød-
kvæg. Og med et driftsresultat 
omkring én million kroner 
årligt de seneste par år har det 

bestemt været muligt. »Det er 
ikke fordi, jeg løber stærkere 
end andre eller afsætter alt mit 
kød privat, og vi bliver heller 
ikke forgyldt af støttekroner 
for at pleje natur. Men vi dri-
ver vores landbrug markant 
anderledes end de fleste,« ind-
leder han sin fortælling.
 
Opbygger græs
Holistisk afgræsning er ker-
nen i Michaels landbrugsdrift. 
Kort fortalt går den ameri-
kanske græsningsmetode ud 
på, at dyrene året igennem 
afgræsser en lang række skif-
tefolde, hvor de får en ny fold 

stort set hver dag.
Tiden mellem, at dyrene får 
den samme fold, afhænger af 
udbuddet af græs. Der skal 
nemlig være et godt lag, fordi 
dyrene græsser meget tæt.
Målsætningen er, at dyrene 
skal æde 60 procent af det 
græs, de lukkes ind på. 30 
procent skal trædes ned for 
at blive til gødning, så græsset 
får næring til at vokse igen, 
og 10 procent må stå tilbage. 
Dette bevirker at græsmarken 
kan holde ydelsen, og aldrig 
skal lægges om.
»Folk troede, at jeg var tosset, 
da jeg begyndte på holistisk 

afgræsning. Det skar da også 
i mit landmandsuddannede 
hjerte at se dyrene træde en 
tredjedel af græsset ned. Men 
hvis ikke de gør det, kommer 
der ikke nok græs igen,« for-
klarer Michael Kjerkegaard.
I snit går der en måned mel-
lem, at dyrene afgræsser de 
samme arealer. Om vinteren 
dog lidt længere.
 

Michael skruer udgifterne helt i bund -
sådan lever han af at have kødkvæg 

Læs hele artiklen i det 
nyeste Kødkvæg

Få dit abonnement på  

landbrugsmedierne.dk/abonnement

Michael Kjerkegaard er 
uddannet landmand og har i 
flere år drevet gården Eskelyst 
efter ekstensive forskrifter. 
Det har gavnet indtjeningen

Læs om
månedens
Frontløber 
i Kødkvæg

Kodkvag_helside.indd   1 23/05/17   13.54

Kvisgård Limousine
Pollede avlsdyr sælges

Kontakt:
Per Lauritsen

Kvisgårdvej 7, Fabjerg
7620 Lemvig

Tlf.: 2617 4680

Elmely Limousine
Salg af meget kødprægede, pollede tyre

efter Mosegårdens Kato P-ET

Kontakt:
Allan Lorentzen

Stilundvej 24
6621 Gesten

Tlf.: 5174 2726

staldmæglerne præsenterer katalog nr. 9
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Egne notater/notes:

Skovlund neStor P

Jacadit

Skovlund GeSa P

ducheSSe

naPhtaline

dieunordic

tiGriS P

10

NOVAMIN AMMEKO

Ring til os på 
telefon 88 87 52 00

Eller læs mere
på vilomix.dk

Forsyner dine dyr med vitaminer og mineraler. Med naturlig E-vitamin, organisk kobber og organisk selen.

• Kan anvendes hele året
• Kan tildeles i automater
• Giver grundlag for livskraftige og sunde dyr

Ring eller skriv til os:

Jesper Madsen
M: 4038 1524
jm@vilomix.dk

John Snede
M: 2120 0546
jos@vilomix.dk

Rikke Kirkebæk
M: 2328 3519
rkir@vilomix.dk

Thomas Rosenberg
M: 2048 0507
tr@vilomix.dk

Mathias Andreasen
M: 2443 3328
maan@vilomix.dk

Inger og Niels Ejlekær Nielsen
Æblevej 19 • 5853 Ørbæk • Email: halvaeble@hotmail.dk

Mobil: Niels 23 25 98 89 • Inger 50 40 37 89  

Pollede tyrekalve født i 2018 efter  
Vaselund Polled Lando og  
Halvæble Polled Messi sælges.

Bevidst avlsarbejde gennem mange år. 

Aalestrup 2018.
3 tyre afprøvet alle med 
en tilvækst på over 2100 
gram daglig tilvækst.

Halvæble Limousine
TIL SALG

Halvæble Messi P. har dobbelt muskulatur. 
Kåret 85. Individafprøvet  

Far: Vaselund Polled Jackson  
Morfar: Ultrabo

Farfar: Tigris

Bagdelen

er fordelen

ingersminde ludVig

Bonux (Fra)

doVerodde FiBiane

Virgule (Fra)

sliFsø BeautiFul

succes (Fra)

neuF (Fra)

Sælger/Seller:  Fredensdals Pelsdyrfarm 
Fredensdal 58 
9460 Brovst

Fødselsdato/Date of Birth: 18.03.2015 (44 kg)

CHR-nr. /reg. no: 34022-00408

200-dages vægt/weight at 200 days: 404 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 676 kg

S-indeks/Total merit index: 103

Ingersminde Ludvig, er en tyr af stor mix- til avlstype. Ludvig er en stor og ret komplet 
tyr. Han er meget lang, og han vejer i normal foderstand over 1.400 kg. Eksteriørmæssig 
er han en toptyr. Trods hans størrelse er han meget finlemmet og yderst velstillet på 
lemmerne. Der er masser af kød i den meget lange ryg, og krydset er bredt og velformet. 
Virkelig en tyr der er noget specielt. Der er i skrivende stund født 17 kalve efter ham, alle 
letfødte med små fødselsvægte. Faderen Bonux har i Frankrig vundet flere skuer, og hans 
afkom har ligeledes klaret sig helt i top på skuer i det franske. Han er kendt for at avle et 
rigtig godt temperament. Moderen Fibiane er efter den franske insemineringstyr Neuf, 
hvis døtre er kendt for at være gode avlskøer. I Ludvig får man en tyr, der er klar til en 
større flok hundyr. Han kommer til at give sin størrelse, længde og tilvækst videre til sit 
afkom - et yderst spænde bud på en kommende foldtyr, som vil kunne flytte et avlsmål.

Ingersminde Ludvig

ingersminde ludVig

Baunebo Limousine
Salg af avlsdyr fra aktiv avlsbesætning

Kontakt:
Jane Kofod

Grevinge Bakker 7
4571 Grevinge

Tlf.: 2872 0712 / 2910 9872
www.baunebolimousine.dk

Balløjgårdens Limousine
Aktiv avlsbesætning

Dyr efter danske og franske
insemineringstyre

Kontakt:
Susanne & Christian Brandt

Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens
Tlf.: 2449 8354 / 2140 3761

www.balloejgaarden.dk

orla Hansen præsenterer katalog nr. 10
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Egne notater/notes:

Borregaard oluF p

Borre p joHs

Borregaard Hindsig

Borre enBra p

Borregaard eVa

egon p

østergaard tor

Sælger/Seller:  Borre Limousine  
v/Rasmus Rasmussen 
Borrevej 13 
6840 Oksbøl

Fødselsdato/Date of Birth: 13.01.2018 (40 kg)

CHR-nr. /reg. no: 47232-03372

200-dages vægt/weight at 200 days: 341 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 611 kg

S-indeks/Total merit index: 110

Borregaard Oluf P er en meget kødfuld mixtype pollet tyr. Han er 
ekstremt stærk i ryg og kam, og han har et meget velformet kryds 
med kødet placeret de helt rigtige og værdifulde steder. Herudover 
er en af de vigtigste egenskaber på en produktionstyr - lemmerne 
- meget fine og velstillede.Racepræg og farve er helt, som vi ønsker 
en limousine skal se ud - tilmed er han født med et enestående 
roligt temperament.
I stamtavlen finder vi kendte tyre, som Østergaard Tor og ikke 
mindst “Egon P”, en tyr der har avlet rigtig mange gode pollede 
tyre - hvoraf flere er solgt til udlandet og på Limousineforeningens 
auktioner.Et rigtig godt bud på en kommende pollet foldtyr.

Borregaard Oluf P

Borregaard oluF p11

• Konceptet er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.

• God økonomi.

• Stabil afsætning.

• Gennemsnitlig tillæg på i regnskabsår 2017/2018, 2,15 DKK/KG  

+ efterbetaling fra Danish Crown + Kødkvægtilllæg på 1 kr. aktuelt.

• Friland kødkvæg er et koncept der består af  renrace kvæg fra Limousine,  

Hereford, Angus, Simmerthaler samt krydsningsdyr. 
 

Læs mere på friland.dk/leverandoerinfo/friland-koedkvaeg/ eller kontakt  

Danish Crown Beef Ejerservice Holsted tlf. 8919 2590.

Bliv leverandør  
til Friland Kødkvæg

Friland A/S. Tulipvej 1. 8940 Randers SV. Tlf.: 8919 2760. frilandinfo@friland.dk. www.friland.dk

FRILAND
Kødkvæg

Ryde Limousine
Gode avlsdyr sælges

Besøgende altid velkomne

Kontakt:
Familien Bøge

V. Trabjergvej 10
7830 Vinderup
Tlf.: 2161 3409

Svendshøj Limousine
Aktiv avlsbesætning

Tyre og kvier sælges med fransk afstamning
Kontakt:

Inge Merete og 
Jørgen Østergaard Jensen

Svendshøjvej 3, Sevel, 
7830 Vinderup

Tlf.: 9744 8179 / 4045 8179

Brørup maskincenter præsenterer katalog nr. 11
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Egne notater/notes:

lindegården olympia

lindegården luggi

Fleur

Helicie (Fra)

lindegården asani

Fiston (Fra)

Bastion (Fra)

Sælger/Seller:  Peter Kragh Madsen 
Gl. Landevej 10 
8640 Randers SV

Fødselsdato/Date of Birth: 30.01.2018 (44 kg)

CHR-nr. /reg. no: 89195-00153

200-dages vægt/weight at 200 days: 308 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 464 kg

S-indeks/Total merit index: 104

Lindegården Olympia er en kvie af mix- til avlstype. Olympia er finlemmet, har en 
lang stærk ryg og er højstilllet og elegant af type. Krydset er yderst bredt og vel-
formet. Overlinien er stærk, rammerne er store - hun vil givet blive en ko af meget 
høj kvalitet. Faderen Lindegården Luggi er kombinationen af superavlskoen 
“Helicie”, importeret fra EARL Bordes i det sydlige Frankrig og tyren Fiston fra den 
kendte franske avler Gaec Pimpin. Størrelse og store rammer fra “Fiston” - mælk 
og gode kælvningsegenskaber fra “Helicie”, er en super kombination. Moderen 
“Fleur” er tillige moder til “Lindegården Kitty”, en ko som er blevet bedste Limou-
sine hundyr på Agromek i 2016 og 2018. I “Fleur” er der gener fra de franske top-
tyre Bastion, Prodige og Nenuphar, der alle  har bevist deres værd igennem flere 
år. Ønskes et dyr med dyrskuepotetiale, er “Olympia” et åbentlyst valg.

Lindegården Olympia

lindegården olympia12

25 Km/t
2 Gear

304 Cm
LØFTEHØJDE

4WD

170
REDSKABER

Ergonomi
BEDST I SIN KLASSE

Jylland: 8695 7522
Sjælland: 5965 6037

Se mere på www.avant.dk

Teleskoplæsser=
Minilæsser=

Ny toftum olivia

Ny toftum NapolioN

Ny Toftum Limousine

Mogens Johansen • Toftumvej 9 • 7760 Hyrup Thy • Tlf. 5174 5417 E-mail: toftumvej 9@hotmail.com

Spændende kvie og tyr efter Imperial sælges. 
Den er helbror til den der blev solgt på Dansk 
Limousine Forenings avlsdyrauktion 2018.

Spændende kvie og tyr efter Imperial sælges. 
Den er helbror til den der blev solgt på Dansk 
Limousine Forenings avlsdyrauktion 2018.

Besøgende altid velkomne

Bøgely Limousine
Pollede og hornede avlsdyr sælges

Kom og kig

Kontakt:
Tommy Jessing

Ålundvej 10, 6650 Brørup
Tlf. 5124 1772

E-mail: t.jessing@hotmail.com

Hübschmann Limousine
Pollede & hornede dyr med stamtavle

Kontakt:
Lars B. Hübschmann
Lyngslet 11, Bodum

6200 Aabenraa 
Mob. 2085 7781

E-mail: lars@hubschmann.eu

Farm montage præsenterer katalog nr. 12
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Egne notater:Egne notater:Egne notater:Egne notater:Egne notater:

Egne notater/notes:

Skovlund neStor P

Jacadit

Skovlund GeSa P

ducheSSe

naPhtaline

dieunordic

tiGriS P
randers nestor

ici-Bas

randers jaquette

atHea (Fra)

randers Bin d’or

condore rre Vs (Fra)

atlas (Fra)

Sælger/Seller:  Freddie Christiansen 
Kallehavevej 3 
8940 Randers SV

Fødselsdato/Date of Birth: 25. 12. 2017 (46 kg)

CHR-nr. /reg. no: 27593-00367

200-dages vægt/weight at 200 days: 334 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 612 kg

S-indeks/Total merit index: 97

Randers Nestor er en ungtyr af mixtype. Eksteriørmæssigt er han meget kom-
plet. Krydset er bredt og velformet, en lang stærk overlinie, fine lemmer - en 
komplet limousinetyr. Han er tillagt på tyren “Ici-Bas”, som er importeret fra 
avleren “GAEC Robert”, som har en af Frankrigs bedste besætninger. Han er bl. 
a. kendt for at have avlet Frankrigs mest vindende ko i nyere tid, “Verte”, som er 
farmor til “Ici-Bas”. Moderen til Nestor, “Randers Jaquette”, er  efter Atlas, hvis 
døtre har vist sig at være enestående avlskøer. “Atlas” er importeret fra avleren 
“GAEC Bourboloux” - endnu en fransk topbesætning. 
Afstamningen er fransk, med toptyre som “Uruguay RR”, “MicMac RR”, “Imperial 
RRE” og “Nirfondru” - alt gennemprøvet fransk topgenetik. Nestor er en meget 
komplet tyr, som vil kunne løfte avlen i enhver besætning. 

Randers Nestor

randers nestor13

Karensminde Limousine
Avlsdyr sælges

Kontakt:
Søren Hedegaard Jensen

Rødsandvej 1
6863 Ansager
Tlf.: 2368 8910

Karensminde@jensen.mail.dk

Stenbjerg og Vinding
Limousine

Salg af foldtyre 
efter franske og danske insemineringstyre

Kontakt:
Erling Petersen og Jens Thaysen
Tlf.: 6134 9699 eller 2012 8399

Besøgende altid velkomne

GRANLY LIMOUSINE
Limousiner for hele familien

Løbende salg 
af avlsdyr!

GRANLY LIMOUSINE
Granlyvej 2 . 6500 Vojens . 4031 1786 . Følg os på facebook

Besøgende 
altid velkommen

GRANLY LIMOUSINE
Limousiner for hele familien

Løbende salg 
af avlsdyr!

GRANLY LIMOUSINE
Granlyvej 2 . 6500 Vojens . 4031 1786 . Følg os på facebook

PÅ AVLSDYRS-

AUKTIONEN

VI SÆLGER
KATALOG NR. 

3, 10 OG 14

landBrugsmedierne præsenterer katalog nr. 13
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Dansk limousine Forening arrangerer busrejse  til Holland, england og Wales 19.-25. juli 2019

I februar 1971 ankom 179 limousine 
tyre og kvier til Leith Docks i Edinburgh. 
Efterspørgslen voksede hurtigst pga. 
dyrenes fremragende kvaliteter, såsom 
let kælvning, hårdhed og deres evne 
til at producere godt kvalitetskød med 
en lav andel af knogler og fedt. I 1986, 
kun femten år efter at racen blev intro-
duceret til landet, blev Limousine det 
foretrukne valg ved inseminering og 
skubbede den traditionelle Hereford til 
en andenplads. Limousine har stadig 
denne position i dag.

rejsens højdepunkt bliver 
dyrskuet royal Welch show, 
der er et af storbritanniens 
største inden for husdyr og 
showet byder på udstillinger 
for landbrug, skovbrug, gart-
neri, mad og drikke. Der vil 
selvfølgelig være en række 
konkurrencer, der er bedøm-
melser af limousine den dag 
vi besøger skuet. 

Derudover vil der blive arrangeret en række 
besøg i top besætningerne i England, Wales 
og Holland på nogle interessante ejendom-
me. Rejsen krydres med andre interessante 
besøg bl.a. verdens største auktion for blom-
ster der ligger uden for Amsterdam. Her 
handles 44% af alverdens blomster og over 
77% af alle blomsterløg. Det er en oplevelse 
ud over det sædvanlige.

Pris ca. kr. 8.200,-   7 dage inkl. entreer, helpension. Tillæg enkeltværelse 1.230,- (frokost + aftensmad til dyrskue eksklusiv) 
Tilmelding er åben og rejsen er forbeholdt husstande der er medlem af Dansk Limousine Forening. Tilmelding til Søren 
Grunnet, tlf. 23466821 eller Christian Mols, 7587 1212. Rejsen arrangeres i samarbejde med Mols Rejser

oVerorDnet Program

19. juli Afrejse med bus fra Jylland. Overnatning i Belgien

20. juli Køre gennem Eurotunnel til England. 
  Vi besøger den imponerende katedral i Salisbury der har Englands højeste kirkespir. 

Kirken er verdensberømt pga. størrelsen og arkitekturen og er desuden omdrej-
ningspunktet i bestsellerbogen ”Jordens Søjler” af Ken Follett.

  Besætningsbesøg på Stourhead Estate, en præsentabel ejendom på 900 hektar 
landbrugsjord heraf 200 hektar græs, 172 hektar skov og en flot have.

  Dyreholdet består af får og Limousine. Besætningen er opstartet i 1988 ved indkøb 
af dyr fra bl.a. Irland og avlet videre på materiale fra bl.a. tyrene Loosebeare Eager 
og Haltcliffe Firefly.

21. juli  Besætningsbesøg ved Aled Edwards, Dyfri Limousine der blev etableret i 1980’erne. 
Gården er på 250 hektar og ligger i det uspolerede landskab i Wales. En avlsbe-
sætning på 70 køer.  Alex Edwards har tidligere været præsident for ILC, så han er 
kendt af mange i Danmark.

  Læs mere om besætningen på www.dyfrilimousin.com
  Besætningsbesøg på Dinmore Manor Estate. Ud over en impo-

nerende hovedbygning, består gården af 4 ejendomme på i alt 2600 
hektar. Limousinebesætningen er bygget på nogle af de bedste blod-
linjer og der er ikke sparet på noget i forhold til indkøb og kvalitet.  
Læs mere om besætningen på www.dinmore.net

 

22. juli  Besøg ved Royal Welsh Show, et dyrskue der startede i 1904. Der vil være udstilling 
af mange forskellige dyr og landbrugsprodukter. Limousine-racen er den største i 
antal. Der er bedømmelser af Limousine den dag vi besøger dyrskuet.

23. juli Køre tilbage til hotellet Belgien via Eurotunnellen.

24. juli  Herefter kører videre mod Amsterdam og besøger verdens største verdens største 
blomsterauktion. Herfra til hotel i Tyskland.

  Besætningsbesøg og frokost i Holland hos Claeys & Cowporation som er den 
førende besætning i Holland. De har de seneste år købt mange top dyr i Frankrig. 
Besætningens mål er at være den førende limousine besætning. Læs mere om 
besætningen på www.cowporation.nl 

 
25. juli Hjemrejse og ankomst til Danmark
 (ret til mindre ændringer forbeholdes)

Rejseleder: Aksel Goth (samme guide som Østrig turen 2018)

enDeligt Program
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granly nicole p

gaBin mn (Fra)

granly limousine p

BicHe (Fra)

granly cHantal

dandy (Fra)

slågård polled Hamlet

Sælger/Seller:  Granly Limousine v/Bent Kloster 
Granlyvej 2 
6500 Vojens

Fødselsdato/Date of Birth: 11. 06. 2017 (38 kg)

CHR-nr. /reg. no: 53121-01506

200-dages vægt/weight at 200 days: 289 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 409 kg

S-indeks/Total merit index: 100

Granly Nicole P er en elegant, pollet kvie efter den franske toptyr 
“Gabin MN”. Hun er i besiddelse af rigtig godt og korrekt kryds, og 
er stærk i ryg, lænd og kam. Hun har fine lemmer, flot racepræg 
og farve - generelt en god og yderst spændende avlskvie. En pollet 
kvie, hvor det pollede gen er samlet med en eksteriørstærk toptyr 
fra Frankrig, “Gabin MN”. På auktionsdagen forventes hun at være 
drægtig med ny fransk genetik, “Engy MN”. Her kan en ny stjerne 
erhverves - pollethed og fransk topavl i én og samme kvie. 

Granly Nicole P

granly nicole p14

Nyland Limousine
Avlsdyr sælges løbende

Kontakt:
Carsten Nyland

Overbyvej 4
7130 Juelsminde

Tlf.: 2616 0966
E-mail: nyland@nypost.dk

Løserup Limousine
Økologisk avlsbesætning

Pollede og hornede avlsdyr til salg

Kontakt:
Jakob og Hans Kjeld Hansen

Tlf.: 2044 9721
E-mail: loserupgaard@jubii.dk

AAGAARDENS LIMOUSINEER TIL SALG

En ejendom som er særdeles velegnet til kødkvæg. Jorden  
er beliggende ved ejendommen og langs med Gudenåen.  
Der er 28 ha. jord hvoraf de 22,87 ha. er betalingsberettigede.  
De 5 ha. er vej, skov, eng, m. m. 

Ejendommen er godkendt til 35 de. Der er markvandingsanlæg  
til alle marker. Der er en ny stald fra 2006 samt en ældre stald,  
derudover er der lade, maskinhus. I den gamle del af bygningen  
er der indrettet en lejlighed, der er værksted, depotrum, fyrrum,  
kontor m.m. 

Og endelig stuehuset på 163 m2 som løbende er blevet vedligeholdt. 

Ejendommen kan ses på nettet under Allinggårdsvej 112

LILLIAN & HARRY LOVRING 
Allinggårdsvej 112 
8600 Silkeborg 
Tlf. 2231 0720 / 2231 0725

LANDBOGRUPPEN MIDT-ØST 
Casper Husted 
Tlf. 2067 3695

Friland præsenterer katalog nr. 14
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Egne notater/notes:

grønBjerg nallier p

gagarine (Fra)

grønBjerg gretty

Vadrouille (Fra)

grønBjerg deBora

mateo pp (deu)

Vaisseur (Fra)

Sælger/Seller:  Keld Erik Ålykke Jensen 
Mærskhusvej 4 
6830 Nørre Nebel

Fødselsdato/Date of Birth: 14.12.2017 (44 kg)

CHR-nr. /reg. no: 17884-00532

200-dages vægt/weight at 200 days: 380 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: – kg

S-indeks/Total merit index: 110

Grønbjerg Nallier P er en pollet tyr af mixtype. Han er en rigtig kom-
plet tyr, med masser af kød i ryg og lår. Han har et velformet kryds 
og står på nogle fine og velstillede lemmer.Tyren har været udstillet 
på kødkvægskuet, med en fløjplads som resultat. Nallier P har den 
fransk importerede pollede tyr “Gagarine”, som far. Denne tyr har avlet 
utrolig godt og har givet sine gener videre til flere dyr solgt på tidligere 
elitedyrsauktioner - og til dyr på auktionen 2019.På modersiden er der 
franske gener via to importerede tyre - Vaisseur og Alcapone - tyre, 
der begge har præsteret i DK.
Mangler du en pollet foldtyr, med gode gener, udstillingserfaring og 
en god alder til at klare en større flok køér - så er Nallier P et godt bud.

Grønbjerg Nallier P

grønBjerg nallier p15

SÆDSALG
Grønbjerg Limousine

GRØNBJERG MAXIMUM P

Fremragende produktionsegen-
skaber. Indekset for vækst ligger 
så højt som 130 og slagteform 
på 118. 

Daglige tilvækst:  2.164 gram/
daglig tilvækst.

Kødareal:  89,4 

Kåring:   88. 

Pris pr. sæddose:  kr. 269,-

Sæd efter GRØNBJERG  
MAXIMUM P kan købes  
ved henvendelse til  
Viking eller Keld på  
tlf. 5120 6532 

GRØNBJERG LIMOUSINE   

KELD JENSEN   I   TLF: 0045 5120 6532   I   AALYKKE@JENSEN.MAIL.DK

NY 
POLLED 

SÆDTYR

       FFF:MOSKITO

     FF: MATEO PP  FFM:CITA

   F: GAGARINE    

     FM: VADROUILLE  FMF: HARICOT

       FMM: PERVENCHE

 MAXIMUM      

      MFF: KLARLUND OSVAL

     MF: KARENSMINDE VILLIAM MFM: KARENSMINDE TANIZIA

   M: BOMSIGÅRD BESSY    

     MM: NORMA  MMF: BOEST KLEMENT

       MMM: GERDA

STAMTAVLE

GRØNBJERG NALLIER P - HALVBROR TIL GRØNBJERG MAXIMUM P

VI SÆLGER 

KATALOG NR. 15 
PÅ DANSK LIMOUSINE 

FORENINGS 

AVLSDYRSAUKTION

dansk limousine Forening takker Både  
køBere og sælgere Fra aVlsdyrsauktionen 2018
sælgere: Allan Lorenzen, Margit og Erik Egsgård,  
Inger og Niels Ejlekær Nielsen, Jakob Ravn, Bent Kloster,  
Søren L. Paulsen, Mogens Johansen, Keld Aalykke Jensen,  
Erik Carstensen, Jørgen Østergård Jensen, Jan Winum Poulsen, 
Freddie Christiansen

køBere: Daniel Jensen, Niels Mogens Sørensen,  
Niels Iwersen I/S, Else og Børge Pedersen, Else Merete Ebbensgård, 
Per Lynge Laursen, Carsten Nyland, Poul Nygård, Allan Jessen,  
W. Müller (Tyskland), Søren Bloch, Jens Olsen, 

top danmark præsenterer katalog nr. 15



dansk limousine Forening takker vores sponsorer
til avlsdyrsauktionen 2019

S t ø t  v o r e s  s p o n s o r e r  -  d e  s t ø t t e r  o s !

25 Km/t
2 Gear

304 Cm
LØFTEHØJDE

4WD

170
REDSKABER

Ergonomi
BEDST I SIN KLASSE

Jylland: 8695 7522
Sjælland: 5965 6037

Se mere på www.avant.dk

Teleskoplæsser=
Minilæsser=

orlahansen.dk

Orla Hansen A/S er meget mere end leverandør af staldinventar.
Vi er din sparringspartner, så du får den optimale løsning. 
Vi fokuserer på optimal dyrevelfærd og tidsbesparende løsninger. 
Vores team af eksperter står klar til at rådgive fra projektets start.

Klik ind på www.orlahansen.dk eller ring på telefon 97 37 30 33.

TRIVSEL UDE OG INDE

Orla Hansen A/S · Smedesvinget 15 · 6880 Tarm · 97 37 30 33 · www.orlahansen.dk

Læs om Michaels erfaringer med opfedning på græs, 
holistisk afgræsning og lave omkostninger

TJENER 
ÉN MILLION 

PÅ EKSTENSIV 
PRODUKTION

Sådan gik det

Kødkvæget 

har aldrig 
givet underskud

  Afstem forventningerne

  Afgræsning kan gøre jagt 

mere attraktivt

  Tænk i win-win løsninger

Jagt

Landbrugets faglige magasin

  NR. 3  //  MAJ 2017

05/ Tunge kalve er mindre 

syge efter  ytning 10/ Tester tyrenes 

foderudnyttelse 24/ 100 ammekøer lever 

på første klasse

DKK170529E1A01.indd   1

18-05-2017   13:25:50

Der er den gamle Ursus fra 
1992, en potent ATV og en 
ældre kreaturvogn.
Ret meget mere har Michael 
Kjerkegaard ikke brug for til 
at drive sin kødkvægspro-
duktion med 90 Herefordkøer 
med tilhørende kalve, kvier og 
tyre.

For mere end ti år siden tog 
han en beslutning om at ban-
ke alle omkostningerne helt 
i bund i bestræbelserne på 
at kunne leve af at have kød-
kvæg. Og med et driftsresultat 
omkring én million kroner 
årligt de seneste par år har det 

bestemt været muligt. »Det er 
ikke fordi, jeg løber stærkere 
end andre eller afsætter alt mit 
kød privat, og vi bliver heller 
ikke forgyldt af støttekroner 
for at pleje natur. Men vi dri-
ver vores landbrug markant 
anderledes end de fleste,« ind-
leder han sin fortælling.
 
Opbygger græs
Holistisk afgræsning er ker-
nen i Michaels landbrugsdrift. 
Kort fortalt går den ameri-
kanske græsningsmetode ud 
på, at dyrene året igennem 
afgræsser en lang række skif-
tefolde, hvor de får en ny fold 

stort set hver dag.
Tiden mellem, at dyrene får 
den samme fold, afhænger af 
udbuddet af græs. Der skal 
nemlig være et godt lag, fordi 
dyrene græsser meget tæt.
Målsætningen er, at dyrene 
skal æde 60 procent af det 
græs, de lukkes ind på. 30 
procent skal trædes ned for 
at blive til gødning, så græsset 
får næring til at vokse igen, 
og 10 procent må stå tilbage. 
Dette bevirker at græsmarken 
kan holde ydelsen, og aldrig 
skal lægges om.
»Folk troede, at jeg var tosset, 
da jeg begyndte på holistisk 

afgræsning. Det skar da også 
i mit landmandsuddannede 
hjerte at se dyrene træde en 
tredjedel af græsset ned. Men 
hvis ikke de gør det, kommer 
der ikke nok græs igen,« for-
klarer Michael Kjerkegaard.
I snit går der en måned mel-
lem, at dyrene afgræsser de 
samme arealer. Om vinteren 
dog lidt længere.
 

Michael skruer udgifterne helt i bund -
sådan lever han af at have kødkvæg 

Læs hele artiklen i det 
nyeste Kødkvæg

Få dit abonnement på  

landbrugsmedierne.dk/abonnement

Michael Kjerkegaard er 
uddannet landmand og har i 
flere år drevet gården Eskelyst 
efter ekstensive forskrifter. 
Det har gavnet indtjeningen

Læs om
månedens
Frontløber 
i Kødkvæg

Kodkvag_helside.indd   1 23/05/17   13.54

Samme høje kvalitet hver gang

KALVEFODER 
tilpasset DINE ønsker

... grundlagt i 1905

Produceret på egen fabrik - sælges løst, BB og sække
Ring 75 19 00 54 – og hør nærmere

NOVAMIN AMMEKO

Ring til os på 
telefon 88 87 52 00

Eller læs mere
på vilomix.dk

Forsyner dine dyr med vitaminer og mineraler – bl.a. med naturlig E-vitamin og organisk selen

- Kan anvendes hele året
- Kan tildeles i automater
- Giver grundlag for livskraftige og sunde dyr

Ring eller skriv til os:

Jesper Madsen
M: 4038 1524
jm@vilomix.dk

John Snede
M: 2120 0546
jos@vilomix.dk

Rikke Kirkebæk
M: 2328 3519
rkir@vilomix.dk

Thomas Rosenberg
M: 2048 0507
tr@vilomix.dk

5 stærke grunde til at producere 
FRILAND LIMOUSINE®

Konceptproduktion anbefalet af Dyrenes Beskyttelse
God økonomi i produktionen

Nu over 4000 godkendte køer
Stabil afsætning

Gennemsnitlig tillæg på 4,18 kr/kg i regnskabsåret 2015/2016

Friland A/S. Tulipvej 1. 8940 Randers SV. Tlf. 8919 2760. frilandinfo@friland.dk. www.friland.dk

Dyrevelfærd betaler sig
Med Emily strømaskiner er det nemt og hur-
tigt at fordele strøelsen. Du udnytter halmen 
bedre og hygiejnen er i top for både dyr og 
mennesker. 

Stenbro Allé 10 . 6650 Brørup · www.btmc.dk

SEPARATOR

Salg:
Svenne 40 44 30 24
Johnny 20 45 62 46
Hans 31 75 20 24  
Mogens  52 10 11 60 
Du kan trygt ringe til os!

MANDAM GAL-C tallerkenharver, liftophængt

Schäffer 
- din bedste medarbejder

Minilæssere fra Schäffer er robuste  
allround-maskiner til hverdagens mange arbejdsopgaver.
Vi har både produkt- og serviceeksperter, så vi kan både 

rådgive og servicere vores kunder.

Emily Sigma bigballespreder
• Stor spredebrede – op til 15 meter
• Kan drejes hydraulisk 260°
• Automatisk regulering af indføring 
• Kræver 70 l olie/min.

Vi tror på fair priser 
og god service!

Vi tilbyder flere modeller.
Ring og forhør om  
alternativerne

5050

Få en god byttepris
Vi mangler altid brugte minilæssere  

til vores kunder.

+45 76 60 00 03
www.staldmaeglerne.dk

Se alle 
vore gode tilbud, 
i brugt og nyt på 

www.staldmaeglerne.dk
eller ring på 
76 60 00 03.

– kontakt 
altid os for en 

rådgivende
snak! 

Vi køber, sælger, formidler og 
bytter alt inden for kvægbrug 

Intet er for småt – intet er for stort. 
Vi leverer alt lige fra et enkelt beslag til en komplet stald 

- både i nyt og brugt inventar til alle kvægracer.
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Måske er du bekymret for ulve- eller hundebid – eller nogle af de andre ting, som 
er omfattet af vores samlede kødkvægsdækning. Vi kan også dække, hvis en kalv 
dør under kælvning. Og selvrisikoen er lav – kun 607 kr.

Det er derfor meget glædeligt, og helt naturligt, at vi har et samarbejde med 
Dansk Limousine Forening. Ring i dag på 44 74 71 12 og få mere at vide.

Vi passer på det, der betyder mest.

Hvad tænker dit kvæg mon på?

Dit private grovvareselskab
- tradition for en god handel…
•	Grovvarer,	foder	og	råvarer
•	Mineraler,	mælkeerstatninger	m.m.
•	Gødning,	sædekorn	og	græsfrø
•	Køb	af	dit	korn
•	Energi	og	olie
•	Skadedyrssikring
•	Økologi

NØRREGADE 28, 8783 HORNSYLD • 7568 7300
POST@HK-HORNSYLD.DK • WWW.HK-HORNSYLD.DK

Lars	Hansen
Mobil	2527	7386

Kristoffer	Nielsen
Mobil	2527	7380

Thomas	Fynbo
Mobil	2527	7315

Vi glæder os til at se dig
på Agro Nord 2019

Kig indenfor
- der er kaffe ogrundstykker...

Elmer	Krusborg
Mobil	2527	7364
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Nørreskov Bakke 28 

8600 Silkeborg

Tlf. 8682 1666

www.shlrk.dk

Specialister i landbrug med rådgivning i øjenhøjde
- et konkurrencedygtigt alternativ i privat regi!

Uafhængigt, fremsynet og enkelt

• Generationsskifte & Dødsboer

• Ejendomshandler

• Strategirådgivning & Gårdråd

• Planteavlsrådgivning

• Miljø- & Tilskudsansøgninger

• Regnskab & Revision

• Bogføring & Budgetter

• Løn & Socialjura

• Skat & Finansiering

• Driftsregnskaber & -analyser
ÅRETS 

NYHED:

”SR – FarmerIT*”

Landmandens 

digitale kontor!
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Vi servicerer ca. 150 robotter i Danmark, der-
udover har vi mange skrabeanlæg,  
gardiner, foderskubbere og meget andet.  

Vi er et lille firma, der kender vores kunder 
og deres behov.

Farm montage med døgnservice!

Service og reparation af produkter i Stalden
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Står du og skal bruge akut reparation af produkter i stalden? Så er vi de rigtige  
at ringe til. Vi har døgnservice, så vi altid kan stå klar til at hjælpe dig!

Vi kan tilbyde serVice af:
•	Skraberobot

•	Skrabeanlæg

•	Fodeskubber

•	Kobørste

•	Gardiner	i	kostald

•	Madrasser

•	Gummigulv	i	kostald

•	 Samt	meget	mere

alt i skrabeanlæg

stort udvalg i produkter

Find os på
facebook®


