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Geld verdienen aan
fokkerij steeds lastiger
BEDRIJFSPROFIEL
naam
aantal koeien
gemiddelde jaarproductie
gemiddeld exterieur
aantal ki-stieren/jaar

Niels Erik Haahr
400
14.422 3,85 3,35
87,1
15 tot 20

Twee keer jureerde de Deense melkveehouder
Niels Erik Haahr al in Nederland, maar de komende
NRM maakt hij zijn debuut in de zwartbontring.
Thuis streeft hij met goed management naar een
hoogproductief koppel. Een keurings- en spoelkoe
moet zich daar gewoon tussen bewijzen.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

Skørping

Denemarken

58

veeteelt JUNI 1/2 2017

XA10-repo deen Haahr.indd 58

19-06-17 16:48

De met 93 punten ingeschreven Goldwyn Aci neemt
binnenkort deel aan de Deense nationale en loopt
bij Niels Erik Haahr gewoon in het koppel

malen groter. Twee jaar werkte hĳ ook als inspecteur
en paringsadviseur, voordat hĳ thuis het bedrĳf overnam. ‘Vooral het boeken van verbetering van de ene
op de andere generatie intrigeert me steeds weer.’

Gegroeid uit fokkerijverdienste
Op zestienjarige leeftĳd startte Niels Erik Haahr samen met embryotransplanteur Søren Ernst Madsen
het syndicaat Tirsvad-Anderstrup Holsteins dat veel
ki-stieren heeft opgeleverd. In 2008 eindigde de samenwerking. ‘We hebben geïnvesteerd in de beste
koefamilies van de wereld en daar zo’n tien tot vĳftien jaar ook echt geld aan verdiend. We hadden
goede klanten en hebben veel embryo’s en ki-stieren
kunnen verkopen. Dit maakte doorontwikkelen van
het melkveebedrĳf mogelĳk. Zo zĳn we geleidelĳk
doorgegroeid naar de huidige 400 melkkoeien’, vertelt Haahr. Een koe als Anderstrup MOM Carine (v.
Man-O-Man) is veelvuldig foktechnisch benut en
bĳvoorbeeld Anderstrup Bookem Carmen (v. Bookem) heeft met haar hoornloze zoon Anderstrup
Clash (v. Powerball) de nummer twee bĳ de genoomstieren in Italië geleverd.
De komst van genomic selection zorgde uiteindelĳk
wel voor verandering in de bloeiende fokkerĳtak van
Haahr. ‘In het begin hadden we goede afzet richting
Duitsland, Nederland en hier in Denemarken. Maar
op dit moment wordt het steeds lastiger om stieren
aan de ki te leveren. Je moet zoveel nakomelingen
“maken” om een stier af te leveren die van een uniek
hoog niveau is. De kosten lopen op en de opbrengsten blĳven meer en meer uit. Hierdoor zĳn er op dit
moment meer fokkers die aan fokkerĳ verliezen dan
verdienen, daar ben ik van overtuigd.’

Stieren naar Rusland en Oekraïne

T

waalf jaar oud was Niels Erik Haahr toen hĳ
zĳn eerste kalf kocht. ‘Het was een mooi Starbuckkalf uit een goede Deense veestapel’, weet
de veehouder zich nog altĳd haarfĳn te herinneren.
Trots vervolgt hĳ: ‘In de jaren negentig fokten we uit
deze familie ook onze eerste ki-stier. Iedere euro die
ik als kleine jongen had, spendeerde ik aan fokkerĳ.’
Vĳf minuten in gesprek met de sympathieke Niels
Erik Haahr (44) is al genoeg om te constateren dat
fokkerĳ zĳn lust en zĳn leven is. ‘Van jongs af aan
was ik enorm geïnteresseerd in de fokkerĳwereld.
Het fascineerde me gewoon en ik had een ongekende
drang om er meer over te weten te komen. Ik las veel
en ging stage lopen en later werken in Amerika en
Canada op echte showbedrĳven’, zo vertelt Haahr
enthousiast. ‘Ik werkte daar in het team dat Stookey
Elm Park Blackrose showde. Als je dan weer thuis
bent, wil je als tiener de wereld veranderen.’
Helemaal van een vreemde heeft Haahr de interesse
in fokkerĳ niet. Ook zĳn vader was actief in de fokkerĳ, maar de interesse van Niels Erik is nog enkele

Het was voor de Deense fokker aanleiding om de
focus van exclusieve topfokkerĳ de laatste paar jaar
meer te verleggen richting het commercieel houden
van melkkoeien. ‘Als je jong bent en je eerste ki-stier
aflevert, ben je de koning te rĳk. Maar ik zie het nu
meer als business, zeker met de huidige cĳferfokkerĳ

De thuisbasis van
Anderstrup Holsteins krijgt
later dit jaar een stal voor
nieuwmelkte koeien
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NRM-jurylid Niels Erik Haahr: ‘Alleen bij natuurlijk
geprepareerde koeien hebben keuringen toekomst’
Eigenlijk had de Deense melkveehouder
Niels Erik Haahr nauwelijks ruimte in zijn
agenda om de NRM te keuren. De dagen
ervoor is namelijk de Deense nationale show,
waar Anderstrup Holsteins zelf met een kleine
tien dieren deelneemt. ‘Maar na twee keer
roodbont te hebben gekeurd (op de laatste
NRM en HHH-show, red.) wilde ik de kans niet
laten lopen om zwartbont te mogen keuren’,
vertelt Haahr met een glimlach. Het ervaren
jurylid is ook al eens lid van de hoofdjury
geweest tijdens de Europese jurydagen.‘Ik
hou intens van keuringen en jureren, maar ik
vind wel dat er langzaam wat dingen moeten
veranderen. Grote keuringen zijn soms een
kunstspel van cowfitters. Voor jonge mensen
is het dan moeilijk om deze wereld binnen te
stappen. Terwijl die jonge mensen wel hard

De koeien worden drie
keer per dag gemolken,
met uitzondering van de
net gekalfde dieren

Zand in de ligboxen
draagt bij aan de
hoge melkproductie

60

nodig zijn voor de toekomst van keuringen.’
Liefhebber Haahr wil het cowfitten van koeien
zeker niet verbieden. ‘Het hoort gewoon bij
shows en is onderdeel van het spel, maar ik
vind wel dat er ethische grenzen moeten zijn,
waardoor iedereen een eerlijke kans heeft.’
Haahr denkt aan uiervulling en medicijngebruik. ‘Daar moeten we binnen Europa regels
over opstellen, want op keuringen staan we
publiekelijk in de etalage. Wat mij betreft worden koeien met te veel melk in de uier lager
geplaatst. Alleen bij natuurlijk geprepareerde
koeien hebben shows toekomst.’
In de keuringsring ziet Haahr graag balansrijke koeien die in staat zijn veel melk te produceren. Hij let extra op vooruieraanhechting,
beenwerk en kruisligging. ‘Dat zijn kenmerken die gecorreleerd zijn aan levensduur en

die toch al een deel van de charme heeft weggenomen. We blĳven hier echt wel spoelen, maar vrĳwel
alleen als ik ook echt zeker ben van verkoop.’ Afgelopen jaar heeft Anderstrup nog 150 embryo’s verkocht en 15 tot 20 ki-stieren afgeleverd.
Om te voorkomen dat de fokkerĳ geld kost, focust
Haahr nu als aanvulling ook op een nieuwe markt.
Afgelopen jaar verkocht hĳ al een veertigtal stieren
aan landen als Rusland en Oekraïne. ‘Ze hebben daar
veel koeien en zĳn doorlopend op zoek naar goede
stieren. Zowel voor natuurlĳke dekking als voor ki.’

Keuringen maken enthousiast
Tĳdens het rondje over het bedrĳf wĳst Haahr af en
toe een van de zeven koeien en drie pinken aan die
eind juni deelnemen aan de nationale Deense keuring en gewoon tussen het koppel lopen. ‘Shows zĳn
een van de belangrĳkste dingen om de volgende generatie enthousiast te maken voor het vak. En eerlĳk

koeien moeten oud kunnen worden.’
Desgevraagd wil Haahr wel een Europese
voorbeeldkoe noemen: Decrausaz O’Kalibra.
‘Ze was niet te groot, kreeg ieder jaar meer
rib en had een fantastische uier.’

is eerlĳk, de jeugd enthousiast krĳgen voor fokkerĳ
lukt met genoomcĳfers niet.’ Dat is dan ook de reden
dat er volgens Haahr op keuringen veel energie gestoken moet worden in jongeren (zie kader).
Een tegenstander van genomic selection is Haahr
zeker niet, want hĳ gebruikt zelf ook volop genoomstieren. ‘Maar ze moeten wel uit goede koefamilies
komen. En ik kĳk ook niet alleen naar de totaalindex. Een stier met een onvoldoende hoge exterieurfokwaarde komt er hier echt niet in.’
Deelname van Haahr aan de nationale keuring is
doorgaans behoorlĳk succesvol, met de laatste keer
zelfs zowel de kampioene jong, de kampioene oud
als de reservekampioene midden en de beste bedrĳfsgroep als resultaat. Eind juni is onder andere Goldwyn Aci een duidelĳke troefkaart. De met 93 punten
ingeschreven Goldwyndochter uit de Applekoefamilie kocht Haahr afgelopen jaar als regerend algemeen
kampioene van Zweden.
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Niels Erik heeft het melkveebedrĳf samen met zĳn
broer Christian en zwager Erik. Laatstgenoemde is
door een ernstige ziekte alleen niet meer in staat
mee te werken op het bedrĳf. Familie Haahr krĳgt
bĳ de dagelĳkse bedrĳfsvoering hulp van zes medewerkers, die in Denemarken maximaal 37 uur per
week mogen werken. Niels Erik is daarnaast ook
sinds een jaar of drie sperma-importeur voor het
Nederlandse AI Total en Spaanse Ascol in Denemarken. Hĳ geeft paringsadvies – zĳn grote hobby – op
andere melkveebedrĳven en heeft als doel op termĳn
20.000 doses sperma om te zetten. ‘Je merkt dat er in
de praktĳk behoefte is aan mensen met echt gevoel
voor koeien en fokkerĳ.’

Vlekkeloze opstart
Het eigen melkveebedrĳf is de laatste jaren gegroeid
in dieraantallen tot 400 melkkoeien, maar het jongvee is op twee andere locaties gehuisvest. ‘Dat is qua
management niet heel handig’, analyseert Haahr
nuchter. Vandaar dat plannen op tafel liggen om op
de hoofdlocatie een grote stal voor het jongvee te
bouwen. Maar in augustus komt er eerst een nieuw
onderkomen voor de nieuwmelkte koeien. Op dit
moment is er slechts plaats voor zes koeien op het
stro. ‘Dat was voor 120 koeien voldoende, maar voor
400 koeien niet meer. En het opstarten van de koeien
is het allerbelangrĳkste voor een hoge productie. In
die periode moet je volgens mĳ het maximale voor
een koe doen’, vertelt Haahr bescheiden.
De opstartperiode van de koe heeft op Anderstrup
Holsteins daarom een vaste aanpak. In tegenstelling
tot het rest van het koppel worden deze koeien twee
in plaats van drie keer gemolken. ‘De productie moet
je niet direct te veel pushen, omdat deze koeien in
verhouding ook nog te weinig vreten’, stelt Haahr.
De koeien krĳgen naast het normale rantsoen ook

goed hooi en propyleenglycol. ‘Ik beoordeel de koeien op fitheid voor ze in het grote koppel gaan. De
stand van de ogen is daarbĳ voor mĳ de belangrĳkste
graadmeter. Sommige koeien zitten maar vier tot vĳf
dagen in de versekoeiengroep. Maar koeien met een
tweeling of die aan de nageboorte staan, soms wel
drie weken.’

De koeien krijgen een
energierijk rantsoen met
30 kilo snijmais

Financiering verdunnen
Een hoge melkproductie is op het bedrĳf van Haahr
tot primair doel verheven. ‘Een hoge productie zorgt
voor een hogere verdienste per koe, omdat de vaste
kosten vrĳwel gelĳk blĳven’, stelt Haahr. Naast de
goede opstart is ook een stabiel rantsoen een bewuste keuze. ‘Voor een koe is niets zo slecht als vaak
veranderen.’ Op dit moment krĳgen de koeien een
rantsoen van 30 kilo mais, 11 kilo gras, 4,7 kilo ontsloten graan, 1 kilo melasse, 3,5 kilo soja/raap, 7,5
kilo krachtvoer, wat mineralen en stro voor de structuur. Volgens Haahr ligt de voerefficiëntie op dit
moment op 1,6 kilo melk per kilo droge stof. ‘Het
streven is 1,7, dan kun je echt geld verdienen.’
Ook zand in de ligboxen en het daaraan gekoppelde
koecomfort zĳn volgens Haahr ingrediënten om een
hoge productie per kilo melk te halen. ‘Maar het
allerbelangrĳkste is het zien van problemen bĳ koeien en daar direct op anticiperen’, stelt hĳ.
Komend jaar willen de melkveehouders naast de
bouwplannen ook opschalen in aantal koeien. ‘De
Deense melkveehouderĳ heeft het zwaar gehad door
het in elkaar zakken van de grondprĳs. Daarnaast
hebben ook wĳ flink geld verloren toen we op advies
van de bank in andere valuta’s hebben geïnvesteerd’,
vertelt Haahr eerlĳk. ‘Door nu door te groeien naar
550 koeien willen we de financiering per kilo melk
verdunnen. Zo kunnen we het bedrĳf hopelĳk klaarmaken voor een volgende generatie.’ l
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