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Formandens Ord 
Hej alle sammen.  

Så er det nye år godt begyndt, og vi kan se tilbage på sidste år som 
et super godt år i foreningen. Vi kunne fejrer 30 års jubilæum, med 
en hollandsk dommer på landsskuet. Hvor mit indtryk var at de 
fleste hvis ikke alle synes det var rat at få nye øje på, og med super 
god opbakning fra i form af godt humør og fremmødet dyr. 

Synes at vi kan glæde os over at der har været udstillet dyr på 
mange af de små skuer rundt i landet, og det er et stor arbejde at 
udstille og personligt sætter jeg stor pris på det, har dog desværre 
ikke kunne finde tid til at besøge jer på diverse skuer for at ser de 
mange flottede dyr der har udstille.  

2019 var også året hvor årets ferie gik til det norlige Italien i 
Piemonte området, hvor jeg hvad den store fornøjelse at besøge to 
vidt forskelige avler. Jeg så også et helt anderledes lokalskue med 
Piemontese, på skuet var kun fokus på mængden af kød på dyrene 
og ikke så meget på udsenet.  

Den første avler jeg havde den store fornøjelse 
at møde var familien Dalmasse, som har en 
besætning på omkring 300 dyr, som om 
vinteren går inden i det flade land og om 
sommeren er dyrene på i bjergene i 1000 til 
3000 meters højde.  

Den anden avler var familien Rattalino med 
en besætning på 150 køer plus opdræt, som 
stort set ikke kom på græs kun når de havde kalve.  

Så ser frem til at ansøger om en tur der i 2020, sådan som det ser 
ud lige nu forventer jeg at turen bliver i august og på omkring 4-5 
dags tid, forventer at have noget helt 
konkret klar til generalforsamlingen. 
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Mindeord over Ove Rasmussen 
Det er med vemod at skulle skrive dette indlæg. 

Den 31 januar sov Ove Rasmussen ind i sit hjem. Han blev 69 år. 
Ove har i en del år døjet med dårligt hjerte . Men som den stædige 
slider han var arbejdede han videre i sit spartelfirma. Den sidste års 
tid stod det dog klart at nu var det alvor.  

Ove var med i Piemontese foreningens bestyrelse af 2 omgange. 
Fra 1995 til 1998 og igen fra 2006 til 2009. 

Men de fleste husker ham nok bedst som den festlige midtpunkt ved 
årets landsskue i mange år. I de første år han havde dyr udstillede han. 
Men i mange år var han dommer assistent og den samlende person 
omkring morgenbordet, hvor han gavmildt delte morgen dram ud. 

Ove Rasmussen efterlader sig sine to piger Anja og Pia. 

Ejgil Juhl. 

Præsentation af Valgård Piemontese – Stedet for årets 
generalforsamling 
Piemonteseforeningens årlige generalforsamling afholdes i år d. 25. april 
kl. 10 i Vester Hornum ved Pau Bjerregaard. Herefter følger en kort 
præsentation af Pau og hans besætning.  

Pau Bjerregaard er 37 år, gift med Tina og sammen har de fire børn i 
alderen 3 til 11 år. De har boet på gården i Vester Hornum siden 
september 2006, hvor den første piemontese flyttede ind i 2010. Pau 
havde forinden haft lidt forskelligt blandingsracekvæg på gården, men da 
han i forbindelse med et virksomhedsbesøg i studietiden på Lundbæk 
Landbrugsskole havde besøgt Egon Flensted Andersen og set hans fine 
besætning af piemontesekvæg, besluttede Pau i 2010, at nu var tiden inde 
til at indkøbe det første dyr og herefter er besætningen støt vokset til nu 
26 moderdyr, 1 foldtyr og opdræt.  

Med til gården hører 10 hektar landbrugsjord og derforuden lejer Pau 30 hektar eng samt afgræsser 
20 hektar eng og han laver således stort set alt foder og strøelse selv. Indtil 2018 fededes kalvene 
færdig på gården, men i 2019 blev de solgt ved fravænning tidligt efterår, så der var bedre plads i 
stalden til moderdyr - og på grund af den ringe kødpris ved slagteriet. Hidtil har størstedelen af 
slagtedyrene været solgt til slagteriet og kun enkelte er blevet solgt privat, da det er tidskrævende at 
opbygge en køberskare i det tyndt befolkede Vesthimmerland. 

Pau glæder sig til at byde indenfor til generalforsamling, hvor 
jorden forhåbentlig er blevet mindre våd så dyrene er kommet på 
græs omkring gården.   
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Brug af Piemontese på malkekøer 
Min erfaring efter 30 kælvning med piemontese på min arbejdsplads. 23 køer har kælvet selv, med 
22 levende kalve og 1 dødfødt kalv. 7 køer kælvet let med hjælp, med 7 levende kalve. 

Køerne har haft en drægtigheds længde i gemnemsnit på 294 dage. Vores kalvepasser er rigtig glad 
for dem, hun synes at de lærer hurtig, at drikke mælk selv og mere livlig end blåhvid krydsnings 
kalve. 

Så mit mål på min arbejdsplads er, at 350 malkekøer løbes med piemontese. Jeg vil bruge af alt det 
gamle piemontese sæd, der ligger på lager hos Kvægavlsforening Viking 

Niels Kr. Pedersen Birkelev. 

Sædbeholdningen 
Medlemmer kan bestille sæd ved henvendelse til Ejgil Juhl.  
For medlemmer er prisen fastsat til 125 kr. pr. strå + udleveringsgebyr og evt. fragt. 
Samurai kan endvidere bestilles gennem Viking til brug i f. eks. malkekvægbesætninger. 

Sædbeholdningen aktuelt: 

Italienske tyre Antal strå 

Max 9 

Vischio 9 

Samurai 49 

Ragu 20 

Ulfo 15 

Ulrich 2 

Scudo 32 

Atleta 30 

Renegade 44 

Uforobot 40 

Veto 50 

Zalone 50 

Zelig 36 

Zeppelin 36 
 
 



Årgang	2020,	Nr.	1	 Marts	2020	

WWW.PIEMONTESE.DK	 4	
	

Bestyrelsen 
Formand:    Michael Pedersen 

Næstformand:   Jens Fedder 

Sekretærer inkl. Nyhedsbrev: Pau Bjerregaard  
Jens Fedder  

PR-ansvarlig + avludvalg: Michael Pedersen  
Mette Andersen 
Pau Bjerregaard 
Niels Kristian Pedersen 


