
Så  kån fåmilien Stephånsen være med igen 

SØNNEN JEPPE MED EN AF DE TRE KØER, SOM FAMILIEN STEPHANSEN DELTAGER MED PÅ LEMVIG 

MARKED OG DYRSKUE. SOLVEJG OG PETER STEPHANSEN ER GLADE FOR IGEN AT KUNNE UDSTILLE PÅ DET 

LOKALE DYRSKUE. FOTO: ALLAN DAMGAARD 

I de seneste seks-syv år har familien Stephansen fra Houe kun udstillet malkekøer en enkelt gang på 

Lemvig Marked og Dyrskue. Men nu har deres besætning en sygdomsstatus, så de igen må udstille, og 

den avlsinteresserede familie glæder sig igen at være en aktiv del af den store folkefest på Lemvig 

Flyveplads. 

Allan Damgaard damm@dagbladetholstebro.dk 

Dyrskue 
Houe: - Jamen, det har da været irriterende, at vi ikke har kunnet deltage i Lemvig Marked og Dyrskue de 

seneste år. Vi vil jo helst være med og vise vores dyr frem. Det er altid spændende at deltage i 

konkurrencen om at have de bedste malkekøer, siger Peter Stephansen, der aldrig bliver kaldt andet end 

"Step". 

Men nu er familien Stephansen fra Vester Klinkby i Houe tilbage. De deltager med tre malkekøer af racen 

SDM Dansk Holstein på Lemvig Marked og Dyrskue. 

I de seneste seks-syv år har de blot været med en enkelt gang, og det er naturligvis hårdt for en familie, der 

går meget op i avlsarbejdet og gerne vil bakke op om et lokalt dyrskue ved at udstille deres dyr. 

Men det har ikke været muligt på grund af besætningens såkaldte salmonella-status, der har ligget på 

status 2. Det har ikke haft den store praktiske betydning i det daglige - køerne har f.eks. fortsat kunnet 

levere mælk til mejeriet. Men med den sygdomsstatus må der ikke udstilles dyr på grund af smittefare. 

Det er hele familien Stephansen, der deltager i Lemvig Marked og Dyrskue. Solvejg og Peter Stephansens 

tre børn er nemlig også med. 

Det bliver formentlig de to sønner, Rasmus og Jeppe, der sammen med den rumænske medhjælper skal 

trække de tre køer, der skal udstilles. 

- Men vores datter har også tidligere trukket. Det kan hun også sagtens, siger Peter Stephansen, der står 

ude på sidelinjen og give små anvisninger til trækkerne, så køerne bliver vist frem fra deres bedste side. 

F.eks. skal benstillingen være på en bestemt måde, så yveret fremtræder perfekt. 

- Det er dommerens afgørelse, hvilke køer der er de bedste og skal have ærespræmierne. Det kan ikke 

nytte, at man brokker sig over dommerens afgørelser. Det er det samme som i sport: Dommeren 

bestemmer, siger Peter Stephansen 

Avlsinteresse i arv 



Peter Stephansen var i en årrække formand for den regionale avlsforening inden for SDM Dansk Holstein, 

og interessen for avlsarbejdet er gået videre til sønnerne, Rasmus og Jeppe. Måske mest til førstnævnte, 

der er landmandsuddannet og siden har læst en kandidat i agrobiologi på Aarhus Universitet med speciale i 

netop avl. Han er i dag ansat hos Seges i Aarhus - det er det tidligere Videncentret for Landbrug. 

Den ligeledes landmandsuddannede Jeppe interesserer sig både for avl og landbrugsdrift i almindelighed, 

og det er planen, at han skal overtage gården i et glidende generationsskifte. Han arbejder også hjemme på 

gården i dag. 

Det var egentligt meningen, at familien Stephansen skulle deltage med fem køer, men den ene var ikke helt 

god nok, og en anden var en anelse for hysterisk til at kunne trækkes stille og roligt rundt i ringen. 

- Det er også fint at have tre med. Det er nok til at kunne deltage i konkurrencen om bedste 

besætningsgruppe. Her vil vi også gerne være med, siger Peter Stephansen. 

Han er glad for, at det lokale dyrskue tilbage i 2000 blev en del af Lemvig Marked og Dyrskue. 

- Hvis dyrskuet var fortsat alene, havde det formentlig ikke været her i dag. Det er flot, at der fortsat kan 

være et dyrskue på Lemvigegnen. Der er ikke så mange dyrskuer tilbage. Derfor er det også vigtigt, at vi 

som landmænd bakker op om arrangementet og udstiller vores dyr, hvis vi har mulighed for det, siger Peter 

Stephansen. 

2017 var et godt år 

På Lemvig Marked og Dyrskue mødes land og by, og byboerne kan måske være interesserede i at vide, 

hvordan det går rent økonomisk for mælkeproducenterne, der har været hårdt trængt i en periode. 

- 2017 var et rigtigt godt år for mælkeproducenterne, men det var bestemt også tiltrængt. I en periode var 

mælkeafregningen så lav, at vi satte penge til på at arbejde, siger Peter Stephansen, der glæder sig over, at 

mælkeprisen er svagt stigende i øjeblikket. 

I skrivende stund ligger afregningen på 2,37 øre pr. kilo mælk. I 2017 var den i gennemsnit på 2,70 øre. Den 

var nede på 1,80 øre på et tidspunkt. En ko leverer i gennemsnit cirka 10.000 kilo mælk om året. 

Solvejg og Peter Stephansen ejer Vester Klinkby i Houe. Det er Solveig Stephansens fødegård. 

Besætningen tæller 230 malkekøer og opdræt af racen SDM Dansk Holstein. De dyrker 280 hektar, hvoraf 

de ejer 210 hektar. 

Solvejg og Peter Stephansen har tre børn: Rasmus, Jeppe og Marie. 27-årige Jeppe arbejder hjemme på 

gården og skal efter planen overtage den i et glidende generationsskifte. 

Foruden Solvejg, Peter og Jeppe Stephansen er der en rumænsk medhjælper på gården. 

 


