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Afkalfgemak voorop
bij Norbæk Herefords

De wereldwijde herefordfokkerij komt
samen op een prachtig gelegen boerderij
in het Deense dorpje Egtved. Hier fokken
Henning en Jytte Have hun Norbæk
Herefords. Ze hebben een voorkeur voor
genetica uit Noord-Amerika vanwege de
natuurlijke selectie die daar plaatsvindt op
geboortegemak en kalvervitaliteit.
TEKST WICHERT KOOPMAN
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offiedrinken in de woonkeuken van het stijlvolle –
zelf ontworpen – houten huis van Henning en Jytte Have is een ervaring op zich. Een volledig glazen
wand geeft uitzicht op een glooiend landschap met een
afwisseling van bosjes en graslanden. In de verte ontwaart
de gastheer een hinde. Een blik door de verrekijker leert
dat ze een jong kalfje bij zich heeft. De herten grazen op
een stukje grasland dat natuurliefhebber en jager Have
speciaal voor hen heeft ingezaaid. ‘Ja, we zorgen hier ook
goed voor onze wilde dieren en als beloning daarvoor
leveren ze ons heerlijk hertenvlees’, verklaart hij.
Een plukje witte koppen, verscholen in het levende
schilderij, herinnert ons eraan waarvoor we eigenlijk
zijn afgereisd naar het dorpje Egtved op het Deense
schiereiland Jutland. Hier graast een internationaal
toonaangevende herefordkudde. We zijn te gast bij Norbæk Herefords, onder andere bekend vanwege de excel-
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Henning en Jytte Have
100 herefords (35 afkalvingen), 12
melkkoeien als draag- en pleegmoeders
246 ha granen (voornamelijk gerst
en rogge), 37 ha aardappels,
29 ha snijmais (verkoop aan
melkveehouder), 25 ha tijdelijk
grasland, 80 ha bos en natuurlijk
grasland

samen met zijn vrouw Jytte (52) uitbouwde tot een bloeiend bedrijf met een honderdtal medewerkers.
Met het langzaam afbouwen van hun taken in het grondverzetbedrijf krijgt het stel nu weer meer tijd voor hun
grootste liefhebberij: de herefordkudde. Deze telt ongeveer 100 witte koppen, waarvan zo’n 35 van fokkoeien.
De beste dieren laten de liefhebbers met succes en plezier zien op keuringen, waarvoor Jytte het voorbereidende werk doet. De afzet van fokmateriaal is dan ook de
dragende pijler onder het vleesveebedrijf. ‘Het overgrote
deel van de stiertjes gaat voor de fokkerij naar collega’s
in binnen- en buitenland. En we verkopen en exporteren
ook regelmatig vrouwelijk vee en embryo’s’, vertelt Henning. Zo zijn dieren uit de Norbækfokkerij inmiddels te
vinden in België, Nederland, Duitsland, Tsjechië, Roemenië, Ierland en zelfs in ‘moederland’ Engeland.

Melkkoeien als draagmoeders
Om hun veestapel interessant te houden voor de handel
insemineren de Deense fokkers het overgrote deel van
hun pinken en koeien met een variatie aan topstieren
van over de hele wereld. ‘Door vreemd bloed te blijven
gebruiken houden we de vrouwelijke bloedlijnen in onze
veestapel gescheiden. Op deze manier kunnen we steeds
stieren met een verschillende bloedvoering aanbieden en
klanten die eerder fokmateriaal bij ons kochten, blijven
bedienen’, legt Henning uit.
Overigens telt de veestapel naast herefords een twaalftal
koeien van een bonte variatie van melkveerassen. Ze fungeren als draag- en pleegmoeders voor embryo’s. Deze
embryo’s zijn afkomstig van topdieren uit de eigen kudde, maar de fokkers importeren ook genetisch materiaal

Henning en Jytte
Having met
Norbæk Kingsize
in keuringsconditie

lente stier Norbæk Norton van Henk Kuipers uit Erm, de
algemeen Nederlands kampioen van het ras in 2019.

Fokmateriaal dragende pijler
Het was liefde op het eerste gezicht toen de 57-jarige
Henning Have in zijn jeugd op het melkveebedrijf van
zijn vader via een kruislingkalf kennismaakte met de
hereford. ‘Het vriendelijke uiterlijk en karakter van het
dier spraken me direct aan. En daarbij was ik vast ook
geïnspireerd door de koeien in de westerns waar ik als
jongen veel naar keek’, vertelt de veehouder lachend.
Inmiddels is hij eigenaar van een eigen boerderij met ruim
400 hectare bos, grasland en bouwland, dat wordt gebruikt voor de teelt van aardappelen, mais en granen.
De belangrijkste inkomstenbron voor de familie Have is
echter nog altijd een grondverzetbedrijf, dat de ondernemer twintig jaar geleden naast de boerderij startte en
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De kalveren hebben
veel verschillende
ki-stieren als vader

uit Engeland, Ierland en Noord-Amerika. Zo kochten ze
met een collega in Canada op een veiling twee absolute
topdieren. Ze worden ter plaatse gespoeld en een deel van
de embryo’s verhuist naar Denemarken. ‘Levend vee importeren uit Noord-Amerika is vanwege veterinaire beperkingen niet mogelijk en er is vrijwel geen sperma van
Amerikaanse en Canadese herefordstieren beschikbaar
dat is gekwalificeerd voor export naar Europa’, legt Henning uit. ‘Via embryo’s kunnen we toch gebruikmaken
van de beste genetica van de andere kant van de oceaan.’

Kalven bij min 30 graden Celsius
De voorliefde voor de Noord-Amerikaanse fokkerij heeft
alles te maken met het fokdoel op Norbæk Herefords.
‘Daarin staan kenmerken als afkalf- en geboortegemak,
kalvervitaliteit, moedereigenschappen en melkproductie
voorop’, vertelt de fokker. ‘Gezonde, goed groeiende kalveren zijn de basis van het rendement van de zoogkoeienhouderij. Een dood kalf betekent een jaar geen inkomsten van een koe’, verklaart hij deze focus.
In Canada zagen Henning en Jytte met eigen ogen hoe
kalveren bij een temperatuur van min dertig graden
Celsius buiten werden geboren. En hoe dieren als gevolg
van bevriezing soms halve oren verloren. ‘Onder deze
barre omstandigheden moeten kalveren wel vlot ter
wereld komen en snel in de benen zijn, anders vriezen
ze dood’, schetst Jytte de harde realiteit. ‘Zo vindt er in
de Canadese populatie al jaren een natuurlijke selectie
plaats op geboortegemak en kalvervitaliteit. En dat zien
we terug in de kalfjes uit de Canadese embryo’s. Die zijn
bij de geboorte acht tot tien kilo lichter dan de Europese
kalfjes. Maar ze zijn heel vitaal, groeien vlot door en op
volwassen leeftijd is van het verschil in geboortegewicht
niets meer terug te zien’, deelt ze haar ervaring.
Opvallend detail: de Canadese herefords hebben kleinere
oren dan de Europese. Ook dit heeft alles te maken met
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het barre winterweer dat ze moeten kunnen doorstaan.
‘Hoe kleiner de oren, hoe kleiner de kans op bevriezing’,
verklaart Henning. ‘Hier zien we hoe de evolutietheorie
van Darwin werkt in de praktijk.’

Insemineren op stal
Hoewel de harde herefords probleemloos jaarrond buiten
kunnen blijven, kiezen de fokkers ervoor ze in de winter
op te stallen ‘Ik vind het belangrijk om goed te blijven
voeren en het grootste deel van de kalveren wordt in de
maanden december en januari geboren. Op stal hebben
we daar goed oog op. En voordat ze weer naar buiten
gaan, kunnen we de meeste dieren nog insemineren en
checken op dracht’, verklaart Henning deze keuze.
De stierkalfjes die rondom de jaarwisseling worden geboren, zijn het volgende voorjaar oud genoeg om direct
als dekstier te worden verkocht, onder andere aan melkveehouders met jerseykoeien, die met het oog op geboortegemak steeds vaker een herefordstier inzetten voor
de gebruikskruising. Ook het vriendelijke karakter van
het ras speelt hierbij een rol. ‘Een herefordstier kan
probleemloos tussen de melkkoeien worden gehouden’,
weet Henning uit ervaring.

Aaibare hereford populair
De herefordfokkers zien een mooie toekomst voor hun
ras. ‘Consumenten hechten steeds meer waarde aan vleeskwaliteit en vet is daarbij niet langer taboe. Het gemarmerde en daardoor smaakvolle vlees van de hereford past
perfect in het moderne consumptiepatroon’, denken ze.
‘Daarbij groeit ook in Denemarken het aantal burgers dat
hobbymatig enkele dieren houdt en de aaibare hereford is
daarvoor zeer geschikt. En ook het toenemende gebruik
van vleesstieren op melkvee zal ons in de kaart spelen,
zeker vanwege de snel groeiende omvang van de jerseypopulatie’, voorspellen de bevlogen herefordfokkers. l
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