
Sådan sikrer vi fortsat 
avlsinteresse 



Præsentation • Andreas Kragh Vestergaard

• 28 år 

• Driftsleder på Kærgaard ved Hobro

• Kærester med Ditte, far til Agnes 

• Driver et mindre landbrug 

• 40 Ha 

• 110 Slagte kalve / kælvekvier  



Hovedpunkter • Baggrund 
• Kærgaard
• Udvidelse og generationsskifte 
• Avlsarbejde 
• Interesse for avl 



Baggrund
• Født på kvæggård på 

Djursland 

• Introduceres for avl på 
nærliggende kvægbedrift

• Faglært landmand i 2012 på 
Asmildkloster Landbrugsskole

• Uddannet Agrarøkonom på JU 
Vejlby 2014

• Rejse til Australien med to 
kammerater vinter 2014-2015

• Køber naboejendom til 
Kærgaard sommer 2015



Kærgaard

• 300 Holstein 

• 230 Ha majs/græs/rug - (Anton 190 Ha – Andreas 40 Ha)

• Anton: Administrativt og eksternt arbejde

• Jette: Kalve og forefaldende arbejde

• Andreas: Driftsleder 

• Derudover fire fastansatte medarbejdere



Nøgletal

• Ydelse: 14.000 kg EKM (12800 kg EKM leveret)

• Geometrisk celletal: 165.000 

• Livsydelse: 40.000 kg EKM

• Repro-effektivitet på køer: 0,26 - ins % 55 dr % 47

• Repro-effektivitet på kvier: 0,17 – ins % 31 dr % 55

• Kælvningsalder: 25,5 mdr



Nyt byggeri - fra tanke til handling 

• Ansættes på Kærgården 1/9 2016

• Dialog om fremtiden sidst i 2017 

• Forår 2018: dialog med banken 
om en udvidelse 

• Sommer 2018: miljøgodkendelse 
til ca. 400 køer og 250 opdræt

• Efterår 2018: laver selv et budget

• Vinter 2018: likviditetsbudget 
bliver lavet af rådgiver

• Generationsskifte:  2022 - 2023



Byggeri

• Opstart byggeri 1/3 2019 

• Indvielse af ny malkestald 
16/7 2019

• Ny stald færdig 20/9 2019

• Ombygning af eksisterende 
stald → sand og fast gulv

• Udvidelse af kalvestald med 
flere enkeltbokse



Overvejelser i 
forhold til byggeri 
1. Lavere Nulpunkt

Under 2,20 kr.

2. Flere ansatte 
Nemmere hverdag
Altid to mand i weekenden

3. Generationsskifte
Udvikling i stedet for afvikling
Skabe en attraktiv ejendom

4. Bedre håndtering og malkning 
Fuldt kvalitetstillæg 
Udnyttelse af alle dyr
Yverbalance og yverhøjde



Forskelle der er til at få øje på 
2017 2020



Avlsarbejde 

• Stor fokus på og interesse for 
avl 

• ET-arbejde 

• Salg af genetik

• Genomisk test af alle hundyr 
– en del også i udlandet



Avlssamarbejde 

• Norden (Tirsvad, Dansk Holstein, 
Viking Genetics og andre firmaer)

• Tyskland (Qnetics, NOG, Vost og RUB)

• Holland (CRV)

• Italien (Intermizoo)

• Spanien



Mascol
Jelly

Legend
Jennifer 

Epic Jolly

Fanatic

Jenna

Penley
Josephine

President

Pil

Superstar

Bookem

Nilson

Benz

Bookem
Jodi

Sargeant
Karen

Battlecry
Karna

Gymnast 
Kathrina

Battlecry
Kisser

Gymnast 
Laila

Applicable
Karoline

Battlecry
Kathy



Kærgaarden Sargeant Karen



Fakta om Sargeant Karen

• Mor til de tre Battlecry (Karna – Kisser – Kathy)

• Mormor til tidligere højest testede kvie på RZG 

• Mormor til fem tyre i AI

• Oldemor til en tyr i AI

• Livsydelse 3,3 år malkeår: 60.000 kg mælk

• Ins. pr drægtighed 1,5 



Kærgaarden Battlecry Karna 



Fakta om Battlecry Karna

• Mor til Gymnast Kathrina (156 RZG) 
tidligere nr. 1

• Mor til Gymnast kvie (152 RZG )

• Mor til to kvier solgt på auktioner i 
Danmark og Tyskland

• Mor til tre tyre i Tyskland og Italien

• Battlecry * Benz

• Battlecry * Cabo

• Battlecry * Hotspot P (polled)



Fokus på det enkelte 
individ 
Køer:

• Udelukkende genomiske tyre fra ind- og udland

• 70 % der tester højt på NTM, RZG og NVI lidt på TPI

• 20 % eksteriørtyre 

• 10 % kødkvægstyre

Kvier:

• 80 % forsøges med ægoplægning (40% kælver efter ET ca.)

• 20 % med højindekstyre

• Lidt kønssorteret sæd



Avlsmål – egenskaber vi vægter højt

1. Ydelse
Mælk
Fedt og Proteiner

2. Profilen
Yver (yverbånd – yverdybde – foryver – bagyverbredde)
Lemmer (hasevinkel – parallelle)
Krop ( Krydsretning – bredde – dybde)

3. Reproduktion

4. Sundhed
Yversundhed



Udvælgelse af tyre



Eksempel på en tyr vi ikke vælger 



Eksempler på tyre vi vælger



Kåringsresultater på Kærgaard



Kårings betydning 





Kombinationen af 
NTM og eksteriør

• For os er det den mest optimale 
kombination

• Skal passe til den rigtige strategi

• Skal ikke blive ekstremt



ET-statistik for Kærgaard

År 2017 2018 2019 Gns. Fra 2015 - 2019

Skylninger 16 12 15 61

Fundne embryo pr skylning 9,9 12,3 9,8 10,9

Befrugtet embryo pr skylning 7,3 7,8 7,0 8,0



Kan det betale sig at gå så meget op i avl?

• Ja  hvis man har dyrene til det

• Skyl kun på kontraktdyr

• Sørg for at have indflydelse på tyrevalg

• Kræver meget forarbejde 

• En udfordring at få de bedste tyre i Danmark 

• Tænk det som en forretning

• Et dyr, der skyller dårligt, gør det som regel også anden gang

• Embryoner er mere sikkert end at sælge en tyr



Hvordan kan 
avlsinteresse 
opstå?
• Avlere

• Avlsrådgiverne

• Socialt miljø

• Generation

• Landbrugsskolerne

• Ungdomsorganationerne

• Dyrskue



Dyrskue

• Dyrskue kan være med til at 
starte avlsinteressen hos unge

• Nemt for unge at hjælpe til og 
indgå i et socialt miljø

• Sporten i det

• Man er på lige fod med andre, 
som har samme interesse 

• Her kan man se avl har en stor 
betydning



Avlsinteresse

- Mødet med en avler



Hvordan sikres de unges avlsinteresse? 

• Det er vigtigt at avlere lærer fra sig og introducerer unge mennesker 
til gamet 

• Jeg oplever stor interesse for avl blandt unge mennesker

• Vigtigt for fastholdelse af deres interesse at de bliver involveret i 
nogle ting f.eks. i foreningsregi – der må ikke opstå for stor en 
generationskløft mellem unge og ældre avlsinteresserede

• Inviter til debat, lyt til hvad de unge mennesker har at sige – de er 
fremtiden. 




