
 
Til besætningsejeren 

 
 

EFTERKONTROL 
 

Besætninger til efterkontrol fremsøges ved en tilfældig udtrækning hos Dansk Kvæg. RYK’s 
afdelingsleder kan afhængigt af omstændighederne vælge mellem tre forskellige måder at ud-
føre efterkontrollen på: 
 

1. Observeret malkning 
2. Datakontrol 
3. Forlænget ydelseskontrol 

 
Du kan læse mere om de forskellige former for efterkontrol i RYK’s årsberetning 
 
Er din besætning udtrukket til efterkontrol, vil en dertil kvalificeret medarbejder fra RYK komme 
i din besætning for at foretage efterkontrollen og eventuelt kontrollere øremærker m.v. 
 
HVORFOR EFTERKONTROL? 
Det er vigtigt, at ydelseskontrollens data er korrekte. De er en del af grundlaget for daglig pro-
duktionsstyring, for beregning af avlsværdital på tyre, udvælgelse af tyremødre m.v. De er og-
så grundlaget for international anerkendelse af ydelsesresultater for malkekvæg. Derfor har 
Dansk Kvæg indført obligatorisk efterkontrol i 3 % af besætningerne årligt. Disse udtrækkes i 
samarbejde med de lokale RYK-afdelinger og kvægavlsforeningen Viking.  
 
Efterkontrollen skal først og fremmest vise kvaliteten af den normale ydelseskontrol i 
Danmark, men den vil naturligvis også vise kvaliteten af ydelseskontrollen i de udtrukne 
besætninger. 
 
HVORFOR LIGE MIN BESÆTNING? 
For at kunne vise kvaliteten af normal ydelseskontrol udtrækkes en del af besætningerne til ef-
terkontrol helt tilfældigt blandt alle kontrollerede besætninger eller fra grupper af kontrollerede 
besætninger. Desuden har kvægavlsforeningen Viking lagt alle besætninger med kontrakt om 
levering af tyrekalve til foreningen ind til efterkontrol. 
 
DERFOR: Det, at du er blevet udtrukket til efterkontrol betyder ikke nødvendigvis, at der 
er fundet fejl eller afvigelser i besætningens data, eller at der er rejst tvivl om kontrolar-
bejdets korrekte udførelse. 
 
HVAD SKER DER BAGEFTER? 
Efterkontrollen anvendes til vurdering af kontrolarbejdets kvalitet. RYK’s afdelingsleder og den 
medarbejder, der har gennemført efterkontrollen på ejendommen, vurderer resultaterne og de 
problemer der måske er fundet. Hvis efterkontrollen skulle vise, at der er problemer, vil din 
kontrolforening hjælpe med til, at du kan få dem løst. 
 
EFTERKONTROLLEN SKAL GENNEMFØRES! 
Efterkontrollen er en del af kontrolreglerne. Den er obligatorisk for de besætninger, der bliver 
udtrukket. Den skal altså gennemføres. For at efterkontrollen kan vise kontrolarbejdets kvalitet, 
er det nødvendigt, at den gennemføres uden yderligere varsel og efter faste retningslinjer.  
 
Kontrolassistenten har derfor retningslinjer og skemaer til de forskellige former for efterkontrol. 
 
På forhånd tak for DIN hjælp til at skabe yderligere respekt omkring arbejdet og resultaterne i 
ydelseskontrollen. 
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