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Den turbulente situation, som har præget hverdagen 
for medarbejdere og folkevalgte i RYK, i 2006 er ved, at 
være et overstået kapitel. Der blev i 2006 brugt utrolig 
mange ressourcer på brandslukning.

Her i 2007 er der fundet gode konstruktive løsninger på 
nogle af de opgaver, der vedrører ydelseskontrol, og som 
vi mælkeproducenter, går og tumler med i hverdagen. 
Opgaver som ikke skal løses af hver enkelt producent, 

men i det fællesskab vi har i RYK.
RYK finder løsninger, i fællesskab, med de firmaer, der sælger malkeudstyr, Tru-
Test,og Eurofins-Steins laboratorium, men ikke mindst de mælkeproducenter, der 
er længst fremme med teknologiske løsninger hjemme i malkestalden.

Der er i årets løb foretaget beregninger, over resultater fra malkestalde med faste 
målere, hvor der malkes tre gange, for at finde en omregningsfaktor, der kan give 
disse besætninger mulighed for, at komme ned på en mælkeprøve pr. kontrolle-
ring. Dette forventer vi kan starte først i 2008. Efter sommerferien er der igangsat 
et større udredningsarbejde vedrørende ydelseskontrol i robotbesætninger.
I begge tilfælde er der nu mulighed for elektronisk dataoverførsler af mælkeydel-
ser til kvægdatabasen.

Alle mælkeprøver afleveres nu i stregkodeglas. Det giver kvægbrugeren mulighed 
for at få foretaget en veterinær analyse af den samme mælkeprøve, f.eks. paratu-
berkulose. Resultaterne afleveres i form af forskellige udskrifter. Det er vigtigt 
med rigtig gode styringsværktøjer til driftslederen i det daglige arbejde.

Bestyrelsen har løbende fokus på rationaliseringer, og som konsekvens heraf luk-
kes kontoret i Varde med årets udgang. En sådan beslutning er altid en udfordring 
for medarbejdere, folkevalgte og den enkelte kvægbrugere, men jeg er sikker på at 
det lykkes med fælles hjælp.   

Til slut vil jeg rette en tak til kvægbrugerne, for de henvendelser, der har været i 
årets løb.
Tak til vores samarbejdspartnere. Uden samspil, gik det jo ikke.
Sidst men ikke mindst, tak til vores medarbejdere, for indsatsen i det forgangene 
år.
Alle ønskes hermed en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

  Jens Chr. Mathiasen 
formand for RYK.
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RYK’s Driftsbestyrelse
12. Dansk Kvæg
 Peder Philipp
 Strengevej 65
 6760 Ribe
 Tlf. 75 42 34 72 

13. Dansire
 Jan Duchwaider
 Nakkedamsvej 89
 Røgerup
 4050 Skibby
 Tlf. 47 52 80 50

14. Medarb.rep.
 Kaj Ostenfeld (kontrolassistent)
 Møllestræde 13
 9690 Fjerritslev
 Tlf. 98 22 54 74

15. Medarb.rep.
 Jette Gravgaard (kontorassistent)
 Billundvej 3
 6500 Vojens
 Tlf. 74 54 00 00 

16. Direktør  Niels Henning Nielsen
 Udkærsvej 15 
 Skejby
 8200 Århus N
 Tlf. 87 40 50 00
 mobil: 21 48 67 1
 e-mail: nin@landscentret.dk

1. RYK Syd  
 Jens Chr. Mathiasen (formand)  
 Hovvejen 8
 7323 Give 
 Tlf. 75 73 00 79
 e-mail: brunsminde@privat.dk

2. RYK Nord
 Mogens Barkholt (næstformand) 
 Barkholtvej 4
 9881 Bindslev  
 Tlf. 98 93 86 31 
 barkholt@mail.tele.dk

3. RYK Nord
 Bøje Pedersen
 Fuglegårdsvej 1
 9510 Arden
 Tlf. 98 56 53 25 

4. RYK Midt-Vest  
 Kim Riis Poulsen
 Landevejen 9
 8970 Havndal
 Tlf. 86 47 08 47
 
5. RYK Midt-Vest
 Michael Vestergaard
 Sdr. Ommevej 28 
 Døvling
 6933 Kibæk
 Tlf. 97 19 63 12 

6. RYK Syd
 Egon Schmidt
 Tøndervej 15
 6520 Toftlund
 Tlf. 74 83 45 19

7. RYK Øst
 Ole Karmsteen
 Algestrupvej 9
 4850 Stubbekøbing
 Tlf. 54 44 12 54 

8. RYK Øst
 Jørgen Nielsen    
 Gundersøvej 40
 5491 Blommenslyst
 Tlf. 65 96 73 55

9. Kødkvægsrep.
 Hans Ulrik Lund
 Jelstrupvej 5
 9600 Aars
 Tlf. 98 66 14 31

10. Dansk Kvæg
 Christian Lund
 Skodborg Søndergade 50C 
 6630 Rødding
 Tlf. 74 84 84 04

11. Dansk Kvæg
 Gitte Grønbæk (observatør)    
 Udkærsvej 15
 8200 Århus N
 Tlf. 87 40 53 88 
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4.
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“Vi er leverandør af fremtidens management software...”

SAC PROFARM TM

• TRYGHED

• KONTROL OVER TINGENE

• OVERBLIK

• OVERSKUD I HVERDAGEN

• MINDRE ADMINISTRATION

PROFARM Intelligence:
• Enkelt og logisk
• Alle informationer samlet et sted
• Undgå dobbeltarbejde
• Minimer fejlindberetninger
• Tryghed for at registrering er sket
• Sundhedsregistrering
• 100% kontrol af sygdom og medicinforbrug
• 100% udveksling af data med Dyreregistrering
• Alle kodata er tilgængelig på PDA
• Al registrering kan foregå på PDA
• Fuld kontrol med kraftfoder via foderautomater

Med PROFARM Intelligence følger:
• Udførlig dansk manual
• Dansk Helpdesk - Hotline - alle hverdage

Leverandør af hardware

PRODUKTFAKTA:

SAC PROFARM Intelligence er kompatibelt med
alt malkeudstyr uanset fabrikat.

Kontakt et SAC Servicenter for rådgivning og
køb af SAC PROFARM Intelligence.

I dag er der ca. 150 tilfredse brugere i Danmark.

Mere end 3000 brugere i Holland.

AKTIESELSKABET

S.A.CHRISTENSEN & CO.
WWW.SAC.DK

- for  koen, mælken og malkeren...



RYK’s brugerråd
Valgt i nord

Torben Bach
Morumvej 73
9600 Års
98 65 84 01

Per Warming
Lyngholmvej 16
9600 Års
98 66 65 63

Bøje Pedersen
Fuglegårdsvej 1
9510 Arden
98 56 53 25  

Per Kragelund
Rævebakken 1
9510 Arden
98 56 25 14

Palle Trads
Valsgaardvej 8
Tofte
9500 Hobro
98 52 15 43

Ole Larsen
Gøttrupvej 216
9690 Fjerritslev
98 22 34 44

Mogens Barkholt
Barkholtvej 4
9881 Bindslev
98 93 86 31

Leo Thomsen
Trintvedvej 4
9330 Dronninglund
98 86 12 22

Jørgen Larsen
Vogdrupvej 2
9830 Tårs
98 95 82 35

Hans Ulrik Lund
Jelstrupvej 5
9600 Års
98 66 14 31

Valgt i Midt-Vest

Kim Riis Poulsen
Landevejen 9
Vindblæs
8970 Havndal
86 47 08 47

Erik Jørgensen
Sjørslevvej 79
Risbak
8620 Kjellerup
86 66 70 70

Jørgen Lykkemark
Asfergvej 28
Hvidsten
8981 Spentrup
86 47 73 31

Thorkild Abildgaard
Langerodde 7
Vile
7870 Roslev
97 73 11 85  

Jørn Trillingsgaard
Pletvej 6
Hygum
7620 Lemvig
97 83 61 34

Michael Vestergaard
Sdr. Ommevej 28
Døvling
6933 Kibæk
97 19 63 12

Bjarne V. Hansen
Algade 73
Grønbjerg
6971 Spjald
97 38 48 00

Kim Møller Jørgensen
Lavbjergvej 2
Serup
7790 Thyholm
97 87 54 77

Folmer Hansen
Hodsagervej 64
Hodsager
7490 Aulum
97 47 61 44

Poul Erik Poulsen
Rolighedsvej 9
8881 Thorsø
86 96 62 96

Valgt i Syd

Jens Chr. Mathiasen
Hovvejen 8
Givskud
7323 Give
75 73 00 79  

Uffe Bie
Storgårdsvej 6
Thorlund
7361 Ejstrupholm
75 77 21 03

Jens Bruun
Byvejen 24
Rousthøje
6818 Årre
75 16 94 69

Torben Kragh
Over Fiddevej 33
Over Fidde
6854 Henne
75 25 53 76

Anni Assenbjerg
Bavnevej 26
Nørskov
7323 Give
75 73 83 98

Kim Jørgensen
Skrave Kirkevej 2 
6630 Rødding
74 84 82 81

Preben Schmidt
Ll. Vedbølvej 1
6500 Vojens
74 54 55 90

Kurt Lynge Kristensen
Høgelundvej 171
Vedsted
6500 Vojens
74 54 54 04

Egon Schmidt
Tøndervej 15
6520 Toftlund
74 83 45 19

Erik Hansen
Staghøjvej 1
Hjerting
6630 Rødding
74 84 11 60

Valgt i Øst

Jens Folkmann
Smørengevejen 3
Vestermarie
3720 Åkirkeby
56 97 61 78

Jørgen Nielsen
Gundersøvej 40
5491 Blommenslyst
65 96 73 55

Keld Balle
Vestergade 39
Vester Hæsinge
5672 Broby
62 63 17 61

Lars Bebe
Gestelevvej 17
5750 Ringe
62 62 30 56

Flemming Pedersen
Østrupvej 11
5600 Fåborg
62 68 18 82

Steen Fischer
Præstemarken 11
4400 Kalundborg
59 59 71 32

Klaus Hansen
Sigerstedvej 16
4100 Ringsted
57 61 80 41

Ole Karmsteen
Algestrupvej 9
4850 Stubbekøbing
54 44 12 54

Bruno Bomholdt
Rønnekildevej 7
3200 Helsinge
48 71 32 04

Kaj Allan Jensen
Klintevej 300
4791 Borre
55 81 22 55
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Kontortid: mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00 og fredag kl. 8.00 - 15.00.           
Telefontid: mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.30 og fredag kl. 8.00 - 14.00
Uden for kontorernes telefontider og åbningstider kan besætningsejerne benytte 
fax eller e-mail, som så vil blive behandlet, når kontorerne åbner igen. Der kan i særli-
ge tilfælde aftales tid uden for normal kontortid.          
                
Bestilling af øremærker, sundhedsdokumenter til får/geder og kvægpas kan døgnet 
rundt foretages på servicetelefonen 7015 1333. Her hjælper en automatisk telefonsva-
rer kunderne gennem bestillingen.

Kontorerne er lukkede juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag samt fredag 
efter Kristi Himmelfartsdag.

Denne beretning gælder først og frem-
mest arbejdet i ydelseskontrollen, men 
RYK har mange andre opgaver at løse. 
Besætningsejernes daglige kontakt går 
til RYK-afdelingerne, som kan håndtere 
næsten alle opgaver i forhold til registre-
ringer i Centralt HusdyrbrugsRegister 
(CHR) og i Kvægdatabasen. Henvendel-
ser vedrørende ydelseskontrollen, som 
kontrolassistenten ikke umiddelbart kan 

besvare, skal også rettes til RYK-afdelin-
gerne, som har den overordnede styring 
af det lokale kontrolarbejde. RYK-afdelin-
gerne kan desuden være behjælpelige 
med oplæring i brug af programmet Dy-
reregistrering og af KvikKoen.

RYK løser ikke alene opgaver for kvæg, 
men har opgaver inden for lovpligtig re-
gistrering vedrørende  kvæg / får / geder 
/ svin / fjerkræ / pelsdyr / vildtfugle og 

RYK’s opgaver
RYK’S REGIONALE CHR-AFDELINGER

CHR
afdeling Adresse Telefon Fax

Mail
Afdelings-

leder
RYK 

Nord
Hobrovej 437

9200 Ålborg SV 96 34 51 30 96 34 51 35
RYK@ryk-nord.dk

Niels Henning
Nielsen

RYK 
Midt/Vest

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro 97 40 40 00 97 40 40 37

RYK@rgk.dk
Ole 

Kjærsgaard
RYK
Syd

Billundvej 3
6500 Vojens 74 54 00 00 74 54 05 98

RYKSYD@slf.dk
Torben
Møller

RYK 
Øst

Ingemannsvej 61
4200 Slagelse 58 56 62 63 58 56 62 62

RYK@ook.dk
Lone Sode
Bergmann

RYK’s afdeling på Landscentret

RYK Skejby
Udkærsvej 15
DK-8200 Aarhus N

Telefon: +45 87 40 50 00
Telefax: +45 87 40 50 89

Mail: RYK@landscentret.dk
Web: www. landscentret.dk/RYK

Niels Henning Nielsen, direktør

Birgit Skov, sekretær (tlf. 96 34 52 31)

Ole Klejs Hansen, registreringsopgaver

Uffe Lauritsen, ydelseskontrol

De 4 CHR-afdelinger dækker hvert deres 
geografiske område, som er vist på oven-
stående kort. På kortet kan man se den 
geografiske placering af hver enkelt 
ydelseskontrolleret besætning, og signa-
turen viser, hvilken CHR-afdeling der be-
tjener besætningen.

RYK Skejby er placeret hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, og varetager 
særlige driftsopgaver, som bedst løses samlet for hele organisationen. 

akvakultur. RYK søger også andre opga-
ver vedrørende husdyr. RYK indtaster så-
ledes CHR-oplysningerne til Gødnings- 
og Husdyrindberetning for de besætnin-
ger, som ønsker det. 

RYK’s opgave er alene at servicere be-
sætningsejerne. RYK har ikke og ønsker 
ikke at få myndighedsbeføjelser.

Alle ydelseskontrollerede 
besætninger pr. RYK-afdeling
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Vedtægter
for fonden til varetagelse af 

registrering og ydelseskontrol
1.0. Navn og hjemsted.
1.1. Fondens navn er: ”Fonden til varetagelse af registrering og ydel-

seskontrol” (nedenfor kaldet RYK) og dens hjemsted er Århus 
kommune.

2.0. Fondens stifter:
2.1. RYK er stiftet af Dansk Kvæg der er et udvalg etableret af:
• Dansk Landbrug
• Mejeriforeningen
• KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD samt
• Kvægavlsforeningen Dansire

3.0. Formål:
3.1. RYK har til formål at varetage registreringsfunktioner samt ydelses-

kontrol indenfor husdyrbruget. RYK har herunder til formål at sikre 
en effektiv og rationel registrering samt løbende tilpasning af ydel-
seskontrollen til ny teknologi og løbende tilvejebringe forbedringer 
af datagrundlaget og serviceniveauet overfor kvægbrugerne. 

3.2. Formålet kan udøves ved varetagelse af opgaver direkte i forhold til 
kvægbrugerne, landbrugets basisorganisationer og offentlige myn-
digheder, men kan også udøves på vegne disse. 

3.3. RYK skal tilstræbe, at indtægterne indenfor en regnskabs-periode 
dækker periodens udgifter, uden at der herudover tilstræbes noget 
overskud.

3.4. Ved RYKs etablering overtager denne fra Dansk Kvæg ansvaret for 
den daglige drift af Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) og 
ydelseskontrollen samt service i forhold til begge områder. CHR-re-
gistreringen overtages som en helhed, mens ydelseskontrollen 
overtages fra de kontrolforeninger, der pr. 1. januar 2004 eller sene-
re tilsluttes systemet. Registreringsområdet omfatter det lokale re-
gistreringsarbejde samt den centrale organisering vedrørende drif-
ten af kvægdatabasen, øremærker, registreringer samt ydelseskon-
trolelementet, der hidtil har været varetaget af Dansk Kvæg.

4.0. Grundkapitalens størrelse.
4.1. Grundkapitalen andrager kr. 300.000.
4.2. Grundkapitalen er indbetalt kontant af stifteren.
4.3. For RYKs forpligtelser hæfter alene dens formue.

5.0. Bestyrelsen:
5.1. RYK ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer, bestående af de 14 

medlemmer i bestyrelsen for Dansk Kvæg samt et medlem udpe-
get af Landbrugsrådet. Skulle Dansk Kvæg blive nedlagt, udpeges 
medlemmerne til bestyrelsen blandt mælke- og/eller oksekødspro-
ducenter indenfor organisationerne:

 • Dansk Landbrug   7 repræsentanter
 • Mejeriforeningen   4 repræsentanter
 • Kødbranchens Fællesråd  2 repræsentanter
 • Kvægavlsforeningen Dansire  1 repræsentant

Hertil kommer medarbejderrepræsentanter i det omfang 
lovgivningen foreskriver

5.2. Bestyrelsen vælger på sit første møde i et kalenderår sin formand 
og næstformand. Alle medlemmer betragtes som foreslået.

5.3. Bestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt. Bestyrelsen er beslut-
ningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til 
stede.

6.0. Driftsbestyrelse:
6.1. Bestyrelsen foranlediger nedsat en Driftsbestyrelse, bestående af 

14 medlemmer. Driftsbestyrelsen skal efter beslutning, truffet i 
RYK’s bestyrelse varetage de opgaver, bestyrelsen til enhver tid 
henlægger hertil. 

6.2. Driftsbestyrelsen, der refererer til RYK’s bestyrelse fordeles med:
 • 2 medlemmer fra Dansk Kvægs bestyrelse, hvoraf 1 skal være fra 

formandsskabet.
 • 2 medlemmer fra hvert af de 4 kvægregistreringsområder, der 

er brugere af ydelseskontrollen.
 • 1 medlem fra Kvægavlsforeningen Dansire der samtidig er 

medlem af Dansk Kvæg’s bestyrelse.
 • 1 medlem valgt blandt kødkvægsforeningerne.
 • 2 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne. 1 valgt blandt 

kontorpersonalet og 1 valgt blandt kontrolassistenterne.
6.3 Driftsbestyrelsen udpeges for 2 år af gangen. Driftsbestyrelsen 

mødes mindst 6 gange årligt.
6.4  Driftsbestyrelsen vælger inden 1. maj sin formand og næstfor-

mand. Alle medlemmer betragtes som foreslået.

7.0. Brugerrådet:
7.1. RYK har et brugerråd, bestående af 40 medlemmer. I hvert af de 4 

kvægregistreringsområder vælges, blandt alle kvægbrugere i om-
rådet, 10 medlemmer til brugerrådet. Medlemmerne vælges efter 
bestyrelsens nærmere bestemmelser for 2 år af gangen. På mødet 
hvor valg afholdes giver formanden for Driftsbestyrelsen en rede-
gørelse for aktiviteterne i RYK. 

7.2 Driftsbestyrelsen indkalder brugerrådet til møde 2 gange årlig. På 
møderne har brugerrådet mulighed for at stille spørgsmål til 
Driftsbestyrelsen om forhold, der vedrører RYK. Det er formålet 
med brugerrådsmøderne at sikre kommunikationen mellem 
Driftsbestyrelsen og netværket bagud til kvægbrugerne. 

7.3. Indkaldelsen til brugerrådsmøderne sker ved Driftsbestyrelsens 
foranstaltning med almindeligt brev med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet.

8.0. Ledelse
8.1. Bestyrelsen ansætter i samråd med driftsbestyrelsen en leder, der 

forestår den daglige ledelse i RYK.

9.0. Tegningsregel
9.1. RYK tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand og 

næstformand sammen eller en af disse sammen med lederen, jf. 
pkt. 8.1.

10.0. Regnskabsår.
10.1. RYK’s regnskabsår er kalenderåret. 

11.0. Revision
11.1. RYK’s regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt statsautorise-

ret revisor.

12.0. Vedtægtsændring og opløsning.
12.1. I tilfælde af at RYKs vedtægter bliver utidssvarende, kan bestyrel-

sen med almindeligt flertal træffe beslutning om at indstille til 
fondsmyndigheden, at RYK’s vedtægter ændres eller at RYK oplø-
ses. Formue der er i behold ved likvidationens afslutning, skal efter 
bestyrelsens nærmere bestemmelse anvendes til forskning inden-
for kvægsektoren.
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2007 har været et år med mange tekniske 
udfordringer. Kvægbrugerne har stor inve-
steringslyst, og der investeres i disse år 
rigtig mange penge i malkestalde og mal-
kerobotter. Det gør selvfølgelig, at der stil-
les krav til den teknik, vi anvender til regi-
strering og ydelseskontrol. Den gunstige 
prisudvikling på mælkemarkedet vil for-
mentlig ikke dæmpe investeringslysten i 
det kommende år, og der må derfor for-
ventes mindst lige så meget fokus på tek-
nologi som i 2007.

En mælkeprøve en succés
I 2007 kom alle besætninger, der anven-
der de elektroniske mælkemålere ved 11 
gang kontrol over på en teknisk løsning, 
hvor der kun udtages en mælkeprøve 
sammen med registreringen af to mælke-
mængder pr. kontroldøgn. Løsningen fun-
gerer teknisk godt, og den arbejdsmæssi-
ge lettelse, tror jeg, de fleste brugere sæt-
ter pris på. Det bærende i den tekniske 
løsning er, at der elektronisk overføres et 
korrekt malketidspunkt på den enkelte ko, 
som indgår i korrektionsformlen til bereg-
ning af koens estimerede ydelse. Det er 
derfor altid et krav, at disse data kan flyt-
tes automatisk over i kvægdatabasen.  

”Nu er det også muligt at aflevere 
kun én mælkeprøve fra fastinstalle-
rede mælkemålere”!
Det har længe været et ønske at kunne 
overføre mælkemængden, malketids-
punktet osv. fra fastinstallerede mælke-
målere under ydelseskontrol direkte til 
kvægdatabasen. Ud over de indlysende 
arbejdsmæssige fordele, vil det også give 
mulighed for at nøjes med 1 mælkeprøve 
pr. ko ved 11 kontrolleringer. 

Vi er startet op i de første besætninger, 
og er i gang med at uddanne personalet.

Det vil dog tage nogen tid inden alle får 
muligheden, og det bliver også et krav, at 
man har opdateret software fra leveran-
døren af malkeanlægget. 

De fleste firmaer (dog ikke alle) har le-

veret de ønskede programstumper til os. 
Det vil derfor være en god idé allerede nu, 
at drøfte mulighederne med os eller leve-
randøren af malkeanlæg. 

Er ovennævnte til stede, er der mulig-
hed for ved 2 daglige malkninger, at nøjes 
med at udtage prøve ved den ene. Der la-
ves dernæst en korrektion af analysere-
sultatet mage til den ved de flytbare elek-
troniske målere (EMM).

Der skal bruges en EziScanner til kob-
ling af konummer og stregkode.

Når vi kan håndtere filer fra alle firmaer 
på det danske marked, fortsætter vi med 
udviklingen, så systemet også kan anven-
des til 3 gange malkninger, 6 kontrollerin-
ger (dog fortsat to prøver) og ikke mindst 
positionsnummer i stedet for konummer.

3 gange malkning og antal mælke-
prøver
RYK’s driftsbestyrelse besluttede på et be-
styrelsesmøde den 19/9 2007, at indstille 
til Dansk Kvæg’s bestyrelse, at anvende 1 
mælkeprøve til 3 gange malkning og 11 
kontrolleringer, da der er fundet korrekti-
onsfaktorer med tilfredsstil-
lende sikkerhed. 

Dansk Kvægs bestyrelse har efterføl-
gende godkendt indstillingen, og Dansire 
bakker ligeledes op om beslutningen. Det 
tager nu nogle måneder inden EDB- løs-
ningen er på plads. Vi forventer derfor i 
starten af 2008, at kunne tilbyde en løs-
ning med en korrektionsfaktor på lige fod 
med 2 gange malkning, 11 kontrolleringer 
og 1 mælkeprøve. 

Vi forventer, at den enkelte kvægbruger 
fremover kommer til at betale for det an-
tal analyser, der afleveres.  Det er således 
en overvejelse værd at skifte fra 6 gange 
kontrol til 11 gange kontrol, da det mindste 
antal prøver, der accepteres årligt, er 11 
stk.
 
Prøveudtagning i AMS-besætninger
De tekniske løsninger til AMS-besætnin-
ger har været en stor udfordring i 2007 og 

vil også være det i 2008 med det antal 
malkerobotter, der forventes opsat. 

Vi har i 2007 udfaset den gamle Lely-
Shuttle, og erstattet den med RYK´s egen 
prøvekasse, som virker upåklageligt til 
Lely´s A2-model, og uden ”datadelen” til 
SAC og Fullwood. 

Desværre er det ikke lykkes endnu, at få 
datasiden til at virke sammen med A3-
modellen. Det betyder, at der stadigvæk er 
manuelt arbejde i forbindelse med prøve-
udtagningen ved A3-modellen. Der har lø-
bende været dialog med Lely om proble-
met, og vi forventer, at det bliver løst in-
den for nogle måneder.

Lidt det samme billede gør sig gælden-
de med DeLaval prøvekasse. Der er normal 
drift af DeLavals prøvekasse på Delaval´s 
anlæg undtagen den nye model 
VMS2007. 

Der har i   forbindelse med prøveudtag-
ning på VMS2007 været nogle problem-
stillinger, som DeLaval i starten af året til-
stræbte at løse uden held. Derfor beslut-
tede Delaval i samråd med os, at der 
monteres et midlertidigt prøveudtag. 
Denne midlertidige løsning må vi desvær-
re forvente i brug et godt stykke inde i 
2008. 

Vi arbejder stadigvæk på, at vores egen 
prøvekasse kan bruges til alle AMS-an-
læg.

Det er ikke lykkedes endnu, men vi er 
tættere på en afklaring, end vi har været. 

Fagligt mangler vi en afklaring af, hvor 
mange prøver der skal udtages under 
ydelseskontrol ved AMS., og om vi kan øge 
sikkerheden på tallene. Den faglige afkla-
ring forventes færdig i 2008, hvorefter der 
skal udvikles en teknisk løsning. 

Alle prøver på stregkode
2007 vil inden for ydelseskontrol bl.a. blive 
husket for, at det var det år, da alle mælke-
prøver blev stregkodebaseret. Det har væ-
ret en stor udfordring for den enkelte 
kvægbruger, kontrolassistenterne, labora-
toriet og kontorerne. Ikke alle har i forlø-

RYK år 4
- Udvikling af de tekniske løsninger -

V/ Direktør Niels Henning Nielsen, RYK
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bet været begejstring for, at få egne mæl-
keprøver på stregkode.  Jeg tror nu, at de 
fleste over tid kan se de fordele, det helt 
klart giver: 1. mere entydig sammenhæng 
mellem ko og prøver, 2. mulighed for an-
vendelse af prøven til veterinærprøver (pt. 
næsten 25% af besætningerne), 3. et enty-
digt logistisk system, 4. ”skjulte fejl i kæ-
den kommer på bordet”. Det første punkt 
vil i fremtiden blive endnu mere vigtigt, 
og den største udfordring i ydelseskon-
trollen bliver netop koidentifikation, med 
de store besætninger, der bliver etableret 
i disse år.      

Kvægdatabasen er omdrejnings-
punktet
Registrering af data på en nem og sikker 
måde er hele omdrejningspunktet.

Flere og flere kvægbrugere sender data 
elektronisk, enten via dyreregistreringen/
webdyr eller kvikkoen. Data fra virksom-

hederne kommer også elektronisk, og det 
gammel kendte prøvemalkningningsblad 
sendes snart på pension. Alle data samles 
i kvægdatabasen (og CHR), og de nye ar-
bejdsgange ændrer kontorernes arbejde 
til mere at være fejlrettelse/problemløs-
ning frem for tastearbejde. Vi kan derud-
over med tilfredshed konstatere, at antal-
let af fejl bliver færre, samt vi i 2007 har 
haft få EDB-problemer.

 Vi er derfor spændt på hvordan flytnin-
gen af CHR-delen fra IBM til VM-data vil 
forløbe ved årsskiftet 2007/2008.     

Flytning fra Varde til Vojens
I starten af 2007 besluttede vi at lukke 
kontoret i Varde, og flytte aktiviteterne til 
kontoret i Vojens.

Det betyder et kontor mindre, men sta-
digvæk fire afdelinger med fuldt aktivi-
tetsniveau.

Vi forventer, at være på plads i Vojens i 

starten af det nye år, og vi kan derfor ikke 
udelukke lidt flytterod. Vi håber på jeres 
forståelse herfor, og ser frem til at være på 
plads først i det nye år.  

Erfaringerne fra tidligere viser, at bru-
geren tager godt i mod, at skulle henven-
de sig et nyt sted, tak for det.
 
Afslutning
2007 har givet en række tekniske udfor-
dringer, og vi er i årets løb kommet langt 
med løsningerne.

Ikke alt er løst, men jeg er sikker på, at vi 
på samme tid næste år er nået endnu 
længere med praktiske løsninger, som gi-
ver arbejdsmæssige lettelser i forbindelse 
med registrering og ydelseskontrol.

Tak for de udfordringer og forventnin-
ger I som brugere har bidraget med, og 
tak til personalet, for at have arbejdet 
målrettet efter, at finde de gode løsnin-
ger. 

PROFESSIONELLE KØLESYSTEMER
til fremtidens mælkeproducenter - DET HAR VI!

A-Z-TRADING
Damgade 73B, 6400 Sønderborg
Tlf. 7443 0055, fax 7443 0045
www.a-z-trading.dk, azt@a-z-trading.dk

Vi har mere end 20 års erfaring i kølesystemer til landbrug/mælkeproducenter!

PACKO LIGGENDE KØLETANKE

• 38 standardmodeller fra 1.050 
 til 30.000 ltr.
• Alle modeller leveres til såvel freon 
 som til isvand/brine
• Omfattende tilbehørsprogram løser 
 alle behov uanset mælkemængde 
 og malkesystem

SILOTANKE

• 12.000-50.000 ltr.
• Den alternative, 
 pladsbesparende løsning
• Mange kombinationsmuligheder
• Omfattende program i AMS-
 udstyr, isvand-/brineanlæg, 
 forkøling og varmegenvinding

KØLE- OG VARMEUDSTYR

• Fuldautomatiske løsninger 
 til AMS-anlæg
• Automatisk buffertank-
 systemer til AMS-anlæg 
 250-1.500 ltr.
• Isbankanlæg
• Brineanlæg
• Forkølesystemer
• Varmegenvinding
• Varmepumper og 
 jordvarme
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Tabel 1. Regnskabsoversigt, tusinde kroner 2003/2004 
(8 mdr. YKTR)(16 mdr lovpl)

2005 2006

Indtægter, sundhedsarbejde, konsulent og sekretærarbejde

Mælkeafgiftsfonden 2.000 2.000 1.700

Konsulentydelse og andre indtægter  1.535 2.988 3.276

I alt  3.535 4.988 4.976

Indtægter ydelseskontrol 

Grundbeløb/kobidrag 24.627 39.423 37.484

Dansk Kvæg, databasen 12.455 14.212 13.996

Tid A-kontrol, samt ekstra tid 6.603 9.356 8.588

Udlejning af udstyr 2.428 6.306 7.379

Veterinæranalyser 365 6.180

Andre indtægter, YKTR, materialesalg, foderanalyser 2.715 2.423 2.588

I alt 48.828 72.085 76.215

Indtægter lovpligtig registrering m.v.

Registreringsafgift dyr og dokumenter 39.733 37.640 34.341

GHI 1.631 0

Får 7.572

Øremærker  12.338 11.829 12.756

Lister og tavler  6.828 8.446 8.238

Porto  3.339 2.793 2.465

Diverse lovpligtige indtægter  750 626 650

I alt 62.988 62.965 66.022

Samlede Indtægter, i alt  115.351 140.038 147.213

Omkostninger, ydelseskontrol

Analyse omkostninger  5.604 6.951 14.280

Veterinærprøver 365 5.862

Ydelseskontrol  12.455 14.212 14.027

Laboratorium  360 1.113 0

Vedligehold udstyr  986 1.808 4.246

I alt  19.405 24.449 38.415

Omkostninger lovpligtig registrering

Øremærker  9.023 9.469 9.514

Udskrifter og porto  10.013 9.087 9.047

Registreringsafgift ministeriet, Dansk Kvæg, m.v. 31.228 29.314 36.905

I alt  50.264 47.870 55.466

Omkostninger ufordelt

Løn og gager  33.501 41.493 36.169

Personaleomkostninger  4.843 6.121 5.766

Afskrivninger 3.475 6.723 6.829

Diverse ufordelte omkostninger  7.654 9.950 8.099

I alt  49.473 64.287 56.863

Samlede omkostninger i alt  119.142 136.606 150.744

Resultat af primær drift -3.791 3.432 -3.531

Regnskabsoversigt RYK
Tabel 1 viser RYK´s regnskab for 2006, sammenlignet med regnskabet 
for 2005, samt regnskabet for 2003/2004 (16 mdr). Vi har nu to hele 
”rigtigte regnskabsår”, hvor den primære drift kan sammenlignes. Som 
det fremgår af tabellen fik vi underskud på 3.5 millionerpå den primære 

drift i 2006. De driftsproblemer der var i 2006 blev således også kendt i 
regnskabet. På trods af dette resultat besluttede driftsbestyrelsen efter 
en række besparelsestiltag, at køre med uændrede priser i 2007, og det 
endelige regnskab for 2007 ventes med spænding.  

V/ Direktør Niels Henning Nielsen, RYK
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Ekstraordinære indtægter/salg af laboratorium  0 6.566 5.200

Opstartsomkostninger/nedlukning af laboratorium  5.967 0 885

Likvidationsprovenue 0 0 439

Tab ved afhændelse af anlægsaktiver (HI-målere) 0 0 850

Finansielle indtægter 324 586 691

Finansielle udgifter 906 1.410 1.467

Resultat før skat og efter ekstraordinære poster og renter -10.340 9.174 -403

Skat  -3.101 2.777 106

Årets resultat  -7.239 6.397 -297

Primo året  0 17.660 24.057

Indskud ved stiftelsen pr. 01.09.2003  300 0 0

Indskudt ved forhøjelse af grundkapitalen 1 jan 2004 til 1. april 2004  24.599 0 0

Årets resultat  -7.239 6.397 -297

Egenkapital ultimo  17.660 24.057 23.760

Tabel 2. Antal medarbejdere, registrering og ydelseskontrol Primo 2004 Primo 2005 Primo 2006

Antal medarbejdere incl. ungarbejdere og prøveudtagere 140 112 110

Heraf kontrolassistenter 72 52 48

Heraf prøveudtagere vurderet antal årsværk 10 10 10

Tabel 3. Oversigt over udstyr året ultimo

Udstyr 2005 2006 2007

HI- målere 4.490 3.234 3.234

WB – målere 808 636 636

EMM 2.945 3.500 3.500

Lely-shuttler 75 99 99

DeLaval-shuttler 25 40 40

Ezi-scannere 100 100 100

Varebiler 8 9 9

Tabel 4. Priser for Ydelseskontrol 2005 2006 2007

Grundbeløb 1.800,00  kr./år
dog maks. 150,00 kr./ko

2.000,00 kr./år 
dog maks. 150,00 kr./ko

2.100,00 kr./år 
dog maks. 150,00 kr./ko

Kobidrag, 11 kontrolleringer 57,00 kr./år 55,00 kr./år 55,00 kr./år

Kobidrag, 6 kontrolleringer 46,00 kr./år 44,00 kr./år 44,00 kr./år

Kobidrag, Dansk Kvæg 27,50 kr./år 27,50 kr./år 27,50 kr./år

Udleje af HI-målere 8,00 kr./måler/kontrollering 10,00 kr./måler/kontrollering 14,00 kr./måler/kontrollering

Udleje af WB målere 8,00 kr./måler/kontrollering 10,00 kr./måler/kontrollering 14,00 kr./måler/kontrollering

Udleje af Elektroniske målere 14,00 kr./måler/kontrollering 14,00 kr./måler/kontrollering 14,00 kr./måler/kontrollering

Udleje af EZI-scanner 10,00 kr./måler/kontrollering 30,00 kr./måler/kontrollering 40,00 kr./måler/kontrollering

Udleje af Robotkasse 180,00 kr./kasse/kontrollering 180,00 kr./kasse/kontrollering 190,00 kr./kasse/kontrollering

Timetakst 225,00 kr./time 225,00 kr./time 240,00 kr./time

Timetakst A-kontrol 225,00 kr./time 225,00 kr./time 240,00 kr./time

Tid før kl. 05.30 og efter kl. 18.00 280,00 kr./time 280,00 kr./time 295,00 kr./time

Tabel 1. 

FORTSAT fra side 12
Tabel 1. Regnskabsoversigt, tusinde kroner

2003/2004 
(8 mdr. YKTR) (16 mdr lovpl)

2005 2006
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1. Prøvemalkning
1.1. Prøvemalkningsdøgnet skal og   
 må kun omfatte 24 timer.   
 Kontroldatoen er den dag, prøve- 
 malkningen afsluttes.
1.2. Ejeren af en besætning kan med  
 virkning for det følgende kontrol- 
 år inden udgangen af  septem-  
 ber måned eller ved ejerskifte til- 
 melde sig et af følgen de 2 kon-  
 trolsystemer:
1.2.1. Der foretages kontrollering   
 mindst 11 gange årligt med så   
 vidt muligt lige store tidsinter-  
 valler mellem kontrolleringerne. 
 I besætninger, hvor køerne ikke  
 bliver malket mere end 2 gange  
 i døgnet, og hvor der anvendes   
 godkendte elektroniske mælke- 
 målere,  som angiver tidspunk-  
 tet for hver enkelt kos malkning,  
 kan besætningsejeren nøjes   
 med at udtage mælkeprøve til   
 analyse ved den ene malkning   
 i kontroldøgnet. Af hensyn til   
 at opnå størst mulighed sikker-  
 hed i ydelsesberegningen bør   
 mælkeprøverne udtages skifte-  
 vis morgen og aften. 
  Alle øvrige besætninger skal ud-

tage prøve ved hver malkning.   
1.2.2. Der foretages kontrollering   
 mindst 6 gange årligt med så   
 vidt muligt lige store tidsinter-  
 valler mellem kontrolleringerne.  
 Der skal udtages mælkeprøve til  
 analyse ved hver malkning i   
 kontroldøgnet.
 Besætningsejeren skal indberet- 
 te korrekt goldningsdato for   
 mindst 90% af samtlige køer. 
1.3. Såfremt besætningen ikke over- 
 holder kravene i den ordning,   
 den står tilmeldt, vil kontrol-  

Regler for 
Ydelseskontrollen
Følgende regler, der er i overensstemmelse med de generelle retningslinier 
vedtaget af den internationale ydelseskontrolorganisation (ICAR), skal overholdes:

 regnskabet for det pågældende  
 år få uofficiel status.  
1.4. Samtlige køer af malkerace, der  
 står i besætningen, skal med-  
 tages i kontrol regnskabet, og   
 alle malkende køer på kontrol-  
 dagen skal ydelses kontrolleres.   
 En ko må tidligst kontrolleres 3.  
 døgn (4. dag) efter kælv ning.   
 En ko skal regnes for gold fra   
 den dag, den ikke længere mal-  
 kes regelmæssigt.
1.5. Til bestemmelse af mælke-  
 mængden må kun benyttes de   
 af Dansk Kvæg godkendte veje-  
 og måleapparater. Disse skal   
 mindst 1 gang årligt kontrolleres  
 og justeres efter en af Dansk   
 Kvæg godkendt fremgangs-  
 måde.
1.6. Mælkemængden angives i kg   
 med 1 decimal. Der udtages en   
 repræsenta tiv mælkeprøve af   
 den enkelte ko’s mælkemængde.
1.7. Mælkeprøveflaskerne skal være  
 forsynede med propper eller   
 låg, og må opbevares forsvar-  
 ligt mellem malketiderne.   
 Tilhørsforholdet mellem en   
 given ko og dens prøveflaske   
 skal fremgå tydeligt og sikkert.
2. Mælkeanalyser
2.1. Fedt-, protein- og celletalsbe-  
 stemmelse og andre analyser af  
 mælken skal foretages efter me- 
 toder, der er godkendte af Dansk  
 Kvæg.
2.2. Analyseapparaterne afprøves   
 efter kontrolsystemer, der er   
 godkendte af Dansk Kvæg for   
 det pågældende udstyr.
3. Identifikation
3.1. Samtlige dyr skal være mærket   
 og registreret i henhold til de   

 til enhver tid gældende myn-  
 dighedsbestemmelser for   
 mærkning og registrering af   
 kvæg.
 3.2. Hvis første kontrollering efter   
 kalvens fødsel finder sted, inden  
 udløbet af den lovmæssige   
 aldersgrænse for mærkning af   
 kvæg, skal kalven dog  allerede   
 ved kontrolleringen have isat   
 officielt CKR-øremærke.
3.3. Inden 1 døgn efter kalvens fød-  
 sel skal den være mærket  eller   
 kende tegnet på en sådan måde,  
 at forveksling ikke kan ske.
4. Kontrolregnskabet
4.1. Ydelseskontrolregnskabet føres  
 efter beregningsregler, som er   
 inde holdt i Dansk Kvæg’s Edb-  
 løsning, og som er under løben - 
 de faglig ajour føring.
4.2. Det påhviler besætningsejeren  
 at have noteret nødvendige op- 
 lysninger om hændelser, der   
 ikke er omfattet af lovpligtigtig  
 registrering, i be sætningen imel- 
 lem kontrolleringerne på stald-  
 regi streringsskemaet og stille   
 dem til rådighed for indberet-  
 ning ved kontrolleringen.
4.3. Det påhviler den områdean-  
 svarlige for kontrolarbejdets   
 udførelse at få ydelseskontrol-  
 lens data  indberettet i fornø-  
 dent omfang. Ansvaret for at   
 fejlrettelser gennemføres efter   
 gældende regler, så kontrol -  
 regnskaberne opfylder stillede   
 kvalitetskrav, påhviler  ligeledes  
 den områdeansvarlige.
5. Kontrolmetoder
5.1. A-kontrollerede er de  besætnin- 
 ger, hvori foreningens personale  
 forestår prøveudtagningen ved  

Kontrolreglerne er under revision. Når Kvægdatabasen er klar til det, vil de nye regler tillade at der kun 
udtages én mælkeprøve i besætninger, der malker tre gange i døgnet og har 11 kontrolleringer.

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK
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 hver malkning i kontroldøgnet.
5.2. B-kontrollerede er de besætnin- 
 ger, hvori foreningens personale  
 forestår prøveudtagningen   
 sjældnere end hver malkning i   
 kontroldøgnet, eller hvor ejeren  
 udtager prøverne hver gang.
6. Efterkontrol
 Der kan foretages efterkontrol i  
 alle besætninger, der er tilknyt-  
 tet ydelses kontrollen.    
 Udpegning af besætninger til   
 efterkontrol kan fore tages af   
 RYK eller ved udtræk ning hos   
 Dansk Kvæg efter nærmere fast- 
 satte regler.
 Hvis et medlem nægter at gen-  
 nemføre efterkontrol, skal RYK   
 overføre regnskabet til uofficiel  
 ydelseskontrol.
7. Officiel/uofficiel ydelseskontrol
 På grundlag af sammenlignin-  
 gen mellem ydelseskontrol og   
 mejerital er følgen de grupper   
 defineret:
7.1. Gruppe I: Officiel ydelseskontrol
 Besætninger med mejerileve-  
 rancer fra 89 til 98 pct. af   
 kontrolleret mælkemængde   
 samt fedtprocentafvigelser   
 under 5 pct. af kontrolleret   
 fedtprocent.
 RYK har ret til at lade efterkon-  
 trol foretage, når det skønnes   
 betimeligt.
7.2. Gruppe II: Officiel ydelseskontrol
 Besætninger med mejerileve-  
 rancer på 87 og 88 pct. samt 99  
 og 100 pct. af kontrolleret   
 mælkemængde og/eller   
 fedtprocentafgivelser fra 5 til 7   
 pct. af kontrolleret fedtprocent.
 Afvigelserne i denne gruppe af   
 besætninger grænser til det uac- 
 ceptable for officiel ydelseskon- 
 trol. RYK iværksætter de undersø- 
 gelser, der findes egnede, for at  
 fin de årsagerne bag de lidt for   
 store forskelle.
7.3. Gruppe III: Uofficiel    
 ydelseskontrol
 Besætninger med mejerileveran- 
 cer mindre end 87 pct. og mere  

 end 100 pct. af kontrolleret mæl- 
 kemængde og/eller fedtprocent- 
 afvigelser større end 7 pct. af   
 kontrolleret fedtprocent.
 Hvis der fremlægges dokumen- 
 tation for årsagerne til de store  
 forskelle, og disse accepteres af  
 RYK, kan besæt ningens ydelses- 
 kontrol betegnes som officiel.   
 Besætningsejerne må have lej-  
 lighed til at afgive en sådan   
 dokumentation.
 RYK iværksætter i fornødent om- 
 fang de undersøgelser, der findes  
 egnede for at finde årsa gerne   
 bag de for store forskelle. Disse  
 søges snarest nedbragt til et ac-  
 ceptabelt niveau.
7.4. En besætnings ydelseskontrol   

kan desuden betegnes som uoffi-
ciel, såfremt reglerne for mærk-  
ning af dyr eller for prøvemalk-  
ningen ikke over holdes (køer   
uden for kontrol, ukorrekte oplys- 
ninger, antal kon trolleringer etc.).  
RYK træffer be slutning herom.

7.5.  Godkendelse af 
kontrolregnskabet

 RYK indtaster oplysning til Dansk  
 Kvæg om de besætninger, hvor   
 regnskabet skifter til eller fra uof- 
 fi ciel status.
 Hvis en besætning under uoffi-  
 ciel kontrol efter et års forløb   
 fortsat ikke over holder kontrol   
 reglerne, kan RYK opsige besæt- 
 ningens medlemskab af ydelses- 
 kontrollen.
 Inden et kontrolregnskab over-  
 føres til uofficiel kontrol, skal be- 
 sætningsejeren skriftligt infor-  
 meres om dette og have adgang  
 til inden 7 dage at give sin forkla- 
 ring på problemet. RYK vurderer  
 forklaringens validitet i forhold til  
 kontrolreglerne.
7.6. Konsekvenser af uofficiel kontrol
  Der kan ikke inden for de første 2  

år efter udgangen af et regnskabs-
år, hvor en besætning har haft 
uofficiel kontrol, udskrives eksport-
stamtav ler for noget dyr fra 
besætningen. Denne blokering 

følger dyrene ved omsætning.
 Hvis der indgår perioder med   
 uofficiel kontrol i et dyrs resul-  
 tater dokumen teres det altid på  
 indenlandske stamtavler.
 Organisationer eller myndighe- 
 der kan knytte andre indenland- 
 ske kon sekvenser til regnskabets  
 uofficielle status. 
8. Andre bestemmelser
8.1. RYK har tilsyn med kontrolarbej- 
 det og kontrol reglernes overhol- 
 delse på såvel område- som be- 
 sætningsniveau. Vejledning og   
 service vedrørende kontrolarbej- 
 det på besætningsplan forestås  
 af ydelseskontrollens personale.
8.2. Ydelseskontrollens personale har  
 efter aftale med ejer adgang til  
 samtlige stalde på ejendommen,  
 hvor der er opstaldet kvæg, med- 
 mindre veteri nære restriktioner  
 forbyder dette. Adgang er nød-  
 vendig f. eks. i tilknyt ning til ef-  
 terkontrol eller efter anvisning   
 fra RYK for at gennemføre nød-  
 vendige kontrolfunktioner i for-  
 hold til regnskabets status og   
 officiel afstamningskontrol. 
 Ydelseskontrollens personale   
 skal i denne forbindelse over-  
 holde almindelige hygiejnereg-  
 ler. Hvis besætningsejeren her-  
 udover kræver anvendelse af   
 overtrækstøj og/eller særligt 
 fodtøj, skal dette stilles til rå-  
 dighed af besætningsejeren.
8.3. Ejeren af et CKR-øremærket dyr  
 har adgang og udnyttelsesret til  
 alle oplysninger i Kvægdataba-  
 sen om dyret og dets forfædre.
8.4. Besætningsejeren giver ved sin  
 indmelding i ydelseskontrollen   
 automa tisk følgende grupper af  
 personer med kontakt til besæt- 
 ningen adgang til at træk ke di-  
 rekte på besætningens oplysnin- 
 ger på Kvægdatabasen: persona- 
 le fra ydelseskontrollen og fra   
 den kvæ gavls forening og/eller   
 den produktions vejledning, som  
 står tilknyttet besæt ningen på   
 Kvæg databasen.    
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 Besætningsejeren har til enhver  
 tid mulighed for skriftligt at   
 meddele ændringer af disse   
 tilknytninger.
 Besætningsejeren kan ved skrift- 
 lig meddelelse desuden tillade   
  andre (f. eks. dyr læge, private råd-

givere, forsøgsinstitutioner m.fl.) 
direkte adgang til besætningens 
data. Sådanne tilladelser gælder, 
indtil ændring meddeles eller for 
en afgrænset periode.

 De data, der efter ejerens tilla-  
 delse er direkte adgang til, må af  
 modtagerne kun be nyttes in-  
  ternt i forbindelse med opgaver 

besætningen. 
8.5.  RYK kan offentliggøre resultater  

 fra besætningen i sin årsberet-  
 ning medmindre besætningseje- 
 ren meddeler, at dette ikke øn -  
 skes. Skriftlig meddelelse herom  
 skal indsendes til den regionale  
 RYK-afdeling. Herefter vil der ikke  
 blive optrykt oplysninger fra be- 
 sæt ningen, før der ved ny skrift- 
 lig meddelelse fra besætnings-  
 ejeren gives meddelelse om, at   
 blokeringen ønskes ophævet.
 Besætningsejeren kan give til-  
 ladelse til, at andre offentliggør  
 resultater fra besætningen.
8.6. Dansk Kvæg har automatisk ad- 
 gang til at trække på besæt nin- 
 gens data til generelle, tværgå-  
 ende undersøgelser (f. eks. be-  

 regning af avlsværdital for tyre). 
 Dansk Kvæg kan i forbindelse   
 med videnskabelige undersøgel- 
 ser og lignende give adgang til at  
 trække på besætningsdata, hvis  
 oprindelsen af data gøres ano-  
 nym. 
 9. Afgørelse af tvivlsspørgsmål m.v.
 Dansk Kvæg har ret og pligt til at  
 gøre indsigelse samt træffe en-   
 delig afgørelse med bindende   
 virkning for alle parter i tilfælde  
 af manglende over holdelse af   
 foranstående regler.

 Foranstående regler er efter   
 Dansk Kvægs vedtagelse   
 gældende fra 1/10 2006..

godkendelse af 
kontrolregnskaber
Når årsopgørelsen foreligger, skal 
ledelsen af den lokale RYK-afdeling 
i området tage stilling til, om kon-
trolregnskabet kan godkendes eller 
skal overføres til uofficiel kontrol.
Overførsel til uofficiel kontrol kan ske, 
hvis  besætningen ikke overholder kon-
trol reg lerne (mærkning, antal kontrolle-
ringer, procent golddatoer, nægtet efter-
kontrol m.v.), eller hvis be sæt nin gen har 
for stor forskel på mælkemængde og/el-
ler fedtprocent mellem ydelses kontrol 
og mejeri. Besætninger med problemer 
på disse områder bliver automatisk fun-
det i Kvægdatabasen. 

RYK-afdelingen sender breve ud til alle 
besætninger med et eller flere af følgen-
de forhold:
• afvigende antal kontrolleringer
•  manglende indberetning af gold-

dato i besætninger med 6 kontrolle-
ringer

• stor afvigelse i procent leveret mælk
•  stor afvigelse i fedtprocent 
På den måde sikrer kontrolforeningen 
sig, at besætningsejeren ved, at hans be-
sætning er markeret for afvigelser. Ingen 
besætningsejer vil derfor senere kunne 
påstå, at han ikke vidste, at hans regn-
skab ville blive markeret som uofficielt. 
Brevet oplyser om, at kontrolregnskabet 
for besætningen vil blive overført til uof-
ficiel kontrol, medmindre besætnings-
ejeren skriftligt dokumenterer ekstraor-
dinære forhold, som kan give anledning 
til en revurdering af regnskabets status.

Det er vigtigt, at RYK-afdelingerne er om-
hyggelige og stiller krav om god og ac-
cep tabel dokumentation, før de eventu-
elt giver officiel status til regnskaber 
med afvigende resultater eller forhold. I 
modsat fald risi ke rer man, at tilliden til 
resultaterne fra ydelseskontrollen svæk-
kes både indenlands og udenlands.

Følgerne af uofficiel kontrol er:
•  Der kan ikke udskrives eks-portstam-

tavler for noget dyr (ko, kvie, tyr) fra 
besæt ningen inden for 2 år efter ud-
gangen af et regnskabsår med uoffi-
cielt regnskab

•  Denne blokering følger dyrene ved 
handel

•  Begrænsninger vedrørende udstilling 
på dyrskuer

•  På udskriften STAMTAVLE kan man al-
tid se, om et dyr har været med i en 
periode med uof fi ciel kontrol. I kolon-
nen ”Kg F+P” vil der stå “Uoff.”

•  Andre interessenter (avlsarbejde, han-
del m.v.) kan tilknytte egne konse-
kvenser.

 

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK
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1. Omfang af efterkontrol
1.1. Der foretages årligt efterkontrol i 

mindst 3% af besætningerne i hver 
region. 

2. Udtrækning af besætninger
2.1. RYK meddeler inden d. 15. i hvert 

kvartals sidste måned til Dansk 
Kvæg, hvilke besætninger, der lokalt 
er nyudpeget til efterkontrol. Dansk 
Kvæg indlægger disse besætninger 
i sit udtrækningsprogram.

2.2. Dansk Kvæg sikrer, at der hvert 
kvartal udtrækkes mindst 0,75% af 
de aktive, ydelseskontrollerede be-
sætninger i hver region. 

 Først udtrækkes 0,15% tilfældigt 
blandt samtlige besætninger. De 
resterende 0,60% trækkes derefter 
blandt de besætninger, som er ind-
berettet fra RYK.

 Hvis der ikke fra RYK er meddelt det 
nødvendige antal besætninger til 
efterkontrol, udtrækker Dansk Kvæg 
supplerende besætninger. Til brug 
ved supplerende udtrækning kan 
Dansk Kvæg fastlægge fordelings-
tal for særlige grupper af besætnin-
ger.

2.3. Dansk Kvæg meddeler umiddel-
bart efter udtrækningen RYK hvilke 
besætninger, der er udtrukket til 
efterkontrol. 

2.4. RYK er forpligtet til at gennemføre 
efterkontrol i de udtrukne besæt-
ninger, men kan herudover foreta-
ge efterkontrol i andre besætnin-
ger på eget initiativ. 

3. Gennemførelse af efterkontrol
3.1. Efterkontrollen foretages af en i 

ydelseskontrollen ansat person 
med de nødvendige kvalifikationer.

3.2. Efterkontrollen skal i videst muligt 
omfang gennemføres inden kvarta-
lets udgang. Dansk Kvæg påser, at 
der foretages efterkontrol i det om-
fang, som fremgår af kvartalslisten.

Regler for efterkontrol 
i ydelseskontrollen
Ved efterkontrol forstås, at en foreningsansat dagen efter ordinær 
ydelseskontrol foretager en ny fuldstændig ydelseskontrol.

3.3. Ydelsesdata for såvel ordinær kon-
trol som efterkontrol skal tilgå  
Dansk Kvæg. Resultatet fra den or-
dinære kontrol gælder som kon-
troldagens ydelse.

4. Opgørelse af efterkontrollens 
resultat

4.1. Fastlæggelse af afvigegrænser
 Med udgangspunkt i tidligere ef-

terkontroller beregner og offentlig-
gør Dansk Kvæg hvert år i oktober 
måned landsdækkende grænse-
værdier for ”normale” afvigelser på 
enkeltkøer og besætninger samt 
for ”normale” spredninger på be-
sætninger. Disse værdier afhænger 
af køernes ydelsesniveau, besæt-
ningernes ydelsesniveau og besæt-
ningernes størrelse. 

 Værdierne gælder til udgangen af 
det kontrolår, hvor de er offentlig-
gjort.

4.2.  Besætningens efterkontrol
 Dansk Kvæg laver en statistisk ana-

lyse af efterkontrollen, hvor såvel 
kontroldagens som efterkontrol-
lens resultater indgår. Der bereg-
nes som minimum afvigelse og 
spredning på mælkemængde og 
fedtprocent.

 Dansk Kvæg markerer unormale 
afvigelser på resultatlisten fra ef-
terkontrollen. Markeringerne sæt-
tes i henhold til de beregnede vær-
dier i pkt. 4.1. Markeringen giver 
RYK grundlag for en ensartet vur-
dering på landsplan.

 Dansk Kvæg sender resultaterne  til 
ydelseskonsulenten, som videre-
sender til besætningsejeren.

5. Vurdering af kontrol og efterkontrol
5.1. Besætningen
 Som udgangspunkt skal eventuelle 

afvigelser i besætningens totale 
dagsydelse og gennemsnittet for 
fedtprocent ligge inden for de nor-

male besætningsafvigelser, jvf. 
punkt 4.1. 

 Hvis den statistiske analyse af ef-
terkontrollen viser større afvigelse 
end normalt, bør RYK iværksætte 
opfølgning og senere gentage ef-
terkontrol. Hvis besætningen ved 
denne efterkontrol stadig afviger 
mere end normalt, kan RYK erklære 
besætningens regnskab for uoffi-
cielt i det kontrolår, hvor den første 
efterkontrol blev foretaget. 

5.2. Enkeltkøer
 Som udgangspunkt skal sprednin-

gerne på mælkeydelse og fedtpro-
cent ligge inden for de normale 
spredninger, jvf. punkt 4.1.

 Hvis den statistiske analyse viser 
unormalt stor spredning, eller hvis 
der er unormalt mange markere-
de enkeltkøer, bør RYK iværksætte 
opfølgning og senere gentage ef-
terkontrol. Er der ved denne nye ef-
terkontrol stadig unormalt stor 
spredning eller unormalt mange 
markerede enkeltkøer, kan RYK er-
klære besætningens regnskab for 
uofficielt i det kontrolår, hvor den 
første efterkontrol blev foretaget. 

6. Opfølgning
6.1. Eventuel opfølgning på efterkontrol 

består i yderligere undersøgelser 
med henblik på at finde årsagen til 
de uacceptable afvigelser.

 Det kan være:
 - Instruktion i prøveudtagning
 - Vejledning i anvendelse af udstyr
 - Check af malketidspunkter
 - Andet
6.2. Dette udføres af den lokale RYK-af-

delings personale. 

 Disse regler er efter 
 Dansk Kvæg’s vedtagelse 
 gældende fra 01.06.2001. 
 Mogens Anholm / Henrik Nygaard

Disse regler er for tiden under re-
vision som følge af indførelsen af 
elektroniske mælkemålere

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK
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Registrering af 
Afgangsårsager
I foråret 2005 blev der foretaget en op-
gørelse af registreringen af afgangsår-
sager. Den viste, at kun hos ca. 15 % af de 
afgåede køer var der indberettet en af-
gangsårsag 

For at øge registreringen af afgangs-
årsager blev fokus øget på dette områ-
de i løbet af 2005. I november 2005 blev 
indberetningen af afgangsårsager revi-
deret.

Indsatsen synes at virke. I figur 1 er re-
gistreringsprocenten for afgangsårsa-
ger gjort op for perioden 2005 til august 

2007. Det fremgår, at registreringspro-
centen er steget med en jævn hastig-
hed på 0,4% - 0,5% pr måned siden slut-
ningen af 2005.  For de ydelseskontrol-
lerede køer bliver afgangsårsagen nu 
indberettet hos næsten 30% af de afgå-
ede køer. Der er dog stadig langt til de 
70 % - 80 %, som bliver registreret i Sve-
rige.

Der er racemæssige forskelle. Helt ge-
nerelt har Jersey den højeste registre-
ringsprocent fulgt af RDM og SDM.  
Krydsningskøer og køer af ukendt race 

har ikke uventet har den laveste regi-
streringsprocent. 

De regionale forskelle kan ikke helt 
adskilles fra de racemæssige forskelle. I 
figur 2 er registreringsprocenten op-
gjort pr. RYK-region. Specielt for RYK-re-
gion Øst med mange RDM og Jersey 
køer er registreringsprocenten højere 
end i de andre regioner.

I begge figurer anes der en svag års-
tidsvariation med vigende registre-
ringsprocenter i forårs- og sommermå-
nederne.  

Afgangsårsager
Tabellen viser en samlet opgørelse for 
alle racer over fordelingen af indberette-
de afgangsårsager i de første 8 måneder 
af 2007. Som i mange andre lande er re-
produktionsproblemer de oftest angivne 
årsager ved udsætning med ydelse, yver-
betændelse og klov-/lemmelidelser på 
de følgende pladser.

Figur 2. Fordeling på områder: Procent af afgåede ydelsekontrollerede 
køer med registreret afgangsårsag 
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Figur 1. Racevis fordeling: Procent af afgåede ydelsekontrollerede køer 
med registreret afgangsårsag 
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FORDELING AF AFGANGSÅRSAGER HOS KØER (ALLE RACER) I 2007

Afgangsårsag % af indberettede
Reproduktion 17,4 %

Ydelse 15,8 %
Yverbetændelse 13,2 %

Klov/lemmelidelser 10,8 %
Forhøjet celletal 10,5 %
Yverets eksteriør 9,7 %
Stofskiftelidelse 7,9 %
Andet/Ukendt 4,2 %

Uheld/Tilskadekomst 3,7 %
Andre sygdomme 3,1 %

Temperament 1,3 %
Alder 1,3 %

Malketid 1,2 %

V/ Jørn Pedersen, Dansk Kvæg, Alvsgruppen
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Selvdød eller aflivet ?
Nu kan du indberette, hvordan det gik til!

Med det fokus, der er på dødelighed i be-
sætningerne, er der behov for at kunne 
gå dybere ned i både hvorfor og hvordan 
dyrene døde. Når man skal indberette 
om dyr, der dør i besætningen, har man 
hidtil kun haft mulighed for at anvende 
koden ”Afgang, død,” men nu er der kom-
met en ny kode, så man fremover skal 
vælge mellem ”Afgang, selvdød” (om-
sætningskode 9) eller ”Afgang, aflivning” 
(omsætningskode 19).  For kalve, der afli-
ves som spæde, skal man dog fortsat ved 
kælvningen indberette kalvens tilstand 
som ”Aflivet som spæd” (tilstandskode 
9).

For alt andet end spædkalve gælder, at 
uanset om dyret er selvdødt eller aflivet, 
så bør man angive afgangsårsager, så-
dan som det er omtalt andetsteds i den-
ne beretning. Man kan sagtens forestille 
sig at årsagerne til selvdøde dyr vil ad-
skille sig noget fra årsagerne til aflivede 
dyr. 

Med den stigende besætningsstørrelse 
bliver det stadig mere vigtigt at fasthol-
de oplysninger i databasen om hvert en-
kelt dyr, så man får det bedst mulige 
grundlag for beslutninger om besætnin-
gens drift. Det er naturligt, at besæt-

ningsejeren tænker mest på de levende 
dyr, som han arbejder med hver dag, 
men netop de døde dyr kan være med til 
at pege på eventuelle problemområder i 
besætningen, og specielt når der er fore-
taget en præcis registrering af afgangen 
og årsagen hertil.

Gennem de seneste 2 år har vi forbedret 
mulighederne for en god registrering 
vedrørende døde dyr. Nu er det op til dig 
at anvende mulighederne.

Silkeborgvej 25  8464 Galten  Tlf. 8694 3011  www.aarhusegnen.dk

Kvægfoder
Aarhusegnen leverer kvægfoder, der 
lever op til dine krav.

Anerkendte kvalitetsblandinger
Bredt sortiment
Specialblandinger ved mindst 12 tons
Individuelle mineralfoderblandinger
De bedste kalvefoderblandinger

Nye veje - Nye muligheder

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK
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1. Officiel afstamning anerkendes 
kun for dyr, der er mærket i hen-
hold til gældende lovbestemmel-
ser, og som er optaget i den af  
Dansk Kvæg etablerede centrale 
Kvægdatabase.

2. Afstamning på moders side kan 
på danskfødte dyr oprettes uden 
forældreskabs-bestemmelse på 
grundlag af lovpligtig indberet-
ning af dyrets fødsel (herunder 
moderens nummer)

3. Afstamning på faders side kan på 
danskfødte dyr oprettes uden 
forældreskabsbestemmelse på 
grundlag af indberetning af inse-
minering eller løbning af dyrets 
moder inden 6 uger efter hændel-
sen. Startdato for løbeperiode 
med tyr eller løbningsdato skal 
indberettes inden indberetning af 
den efterfølgende kælvning, men 
det anbefales, at indberetning 
foretages straks efter hændelsen.

4. For danskfødte ET-kalve gælder 
specielt, at såvel det embryon, der 
ligger til grund for kælvningen, 
som også ilægning af embryonet 
begge skal være registreret i 
Kvægdatabasen. Det gælder såvel 
for danske som for udenlandske 
embryoner og ilægninger.

 Der kræves følgende 
 dokumenter:
• Blodtypekort eller DNA-kort for 

insemineringstyren eller løbety-
ren indeholdende bekræftet for-
ældreskabsbestemmelse

• Blodtypekort eller DNA-kort på 
donorko/-kvie, helst med fader-
skab bekræftet

• Skylleattest på donorko/-kvie 
• Indberetning om ilægning af em-

bryon
5. Hvis oplysninger ikke er indberet-

tet som anført i punkterne 2, 3 og 
4, eller hvis indberetninger fra 
skylleattester, ilægninger eller 
udenlandske stamtavler ikke er 

indberettet inden kalven er 6 må-
neder gammel, kan afstamningen 
for en danskfødt kalv kun aner-
kendes officielt efter forældre-
skabsbestemmelse (blodtype / 
DNA).

6. For importeret avlsmateriale kan 
afstamningen oprettes og aner-
kendes officielt uden forældre-
skabsbestemmelse, såfremt im-
portøren dokumenterer, at dyret 
eller dets forældre er optaget i 
eksportlandets stambog for ved-
kommende race, og at materialet i 
øvrigt overholder lovmæssige krav 
for optagelse i dansk stambog. 

 Importøren skal selv fremskaffe 
de nødvendige dokumenter, hvis 
de ikke allerede findes hos Dansk  
Kvæg, Landscentret.

 Der kræves følgende dokumenter:
 Sæd
• Officiel stamtavle for tyren
• Blodtypekort eller DNA-kort for ty-

ren indeholdende bekræftet for-
ældreskabsbestemmelse 

 Embryoner
• Officiel stamtavle på donorko/-

kvie
• Blodtypekort eller DNA-kort på 

donorko/-kvie, helst med fader-
skab bekræftet

• Officiel stamtavle på anvendt in-
semineringstyr eller løbetyr.

• Blodtypekort eller DNA-kort for in-
semineringstyren eller løbetyren 
indeholdende bekræftet forældre-
skabsbestemmelse

• Skylleattest på donorko/-kvie 
• Originalt eksportcertifikat for em-

bryoner
 Tyre
• Original eksportstamtavle (Export 

Certificate) for tyren
• Blodtypekort eller DNA-kort for ty-

ren indeholdende bekræftet for-
ældreskabsbestemmelse

 Hundyr
• Original eksportstamtavle (Export 

Regler for officiel registre ring 
af afstamning hos kvæg
Følgende regler, der er i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning 
om racerent kvæg og ICAR’s retningslinier, skal overholdes:

Certificate) for dyret og helst også 
for dyrets far.

• Blodtypekort eller DNA-kort på fa-
deren

 Hvis hundyret er drægtigt 
 efter inseminering/løbning 
 desuden
• Officiel stamtavle på insemine-

ringstyren eller løbetyren
• Blodtypekort eller DNA-kort for in-

semineringstyren eller løbetyren 
indeholdende bekræftet forældre-
skabsbestemmelse

• Officiel bekræftelse af insemine-
ring/løbning (dato og tyr)

7. Navngivne dyr optages i Kvægda-
tabasen med deres fulde oprinde-
lige navn (såkaldt ‘langt navn’). 
Dette navn kan ikke ændres uden 
skriftlig tilladelse fra den oprinde-
lige navngiver eller dennes repræ-
sentant. Ejeren af et ikke navngi-
vet dyr kan tildele dyret et navn og 
ved indberetning få dette registre-
ret i Kvægdatabasen. Dyr kan ad-
ministrativt tildeles et såkaldt 
‘kort navn’ på indtil 10 karakterer. 
Det korte navn skal så vidt muligt 
afspejle ‘langt navn’. 

8. Indberetning af pollethed skal ske 
senest når dyret er 365 dage gam-
melt

9. Stambogsføreren eller dennes 
stedfortræder har til enhver tid 
adgang til at foretage besæt-
ningstilsyn med mulighed for kon-
trol af øremærkning, avlsmæssige 
optegnelser samt registreringer i 
staldregistreringsblokken.

10. I særlige tilfælde kan stambogs-
udvalget eller stambogsføreren 
dispensere fra ovenstående regler, 
når det skønnes begrundet og for-
målstjenligt.

 Disse regler er efter Dansk Kvæg’s 
vedtagelse gældende fra oktober 
2002. 

 Peter Philipp / Henrik Nygaard

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK
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Data Handleren
Den håndholdte Data Handler fungerer som mælke-
målerens tastatur. Det er her operatøren indtaster ko-
nummeret, hvorefter mælkemåleren identificerer 
koens mælkeprøve ved hjælp af prøveglassets 
stregkode. Der er således ikke behov for en manuel 
registrering af mælkemængden, og prøveglassene 
behøver ikke at blive anbragt sekventielt i en bakke.

Ligesom ved den Elektroniske Mælkemåler, fungerer Ezi-Scannerens Data Handler som tastatur. 
Når en ko malkes indtastes koens ID, dens ydelse, og eventuelt dens status. Prøveglasset med koens 
mælkeprøve føres da forbi Ezi-Scannerens stregkodelæser, som ved et 'bib' bekræfter, at koens 
mælkeprøve nu er elektronisk sammenkoblet med koens ID, og dens ydelse.

Tru-Test Ezi-Scanner System
Tru-Test Ezi-Scanner er udviklet med henblik på stalde, som anvender de mekaniske mælkemålere. 
Ezi-Scanneren gør det muligt omgående at gå over til de nye prøveglas med stregkoder, der også 
anvendes i forbindelse med den elektroniske mælkemåler. 

Arnevangen 18 � 2840 Holte � Denmark � Telephone +45 45 800 944 � Facsimile +45 45 800 999 � E-mail: gmt@gmtrutest.com

Scandinavia A/S

Tru-Test Elektronisk Mælkemåler System
Tru-Tests Elektroniske Mælkemåler er en del af et system, der sikrer en sammen-
hængende datastrøm fra den enkelte besætning til alle berørte parter i kontrol-
foreningsarbejdet. Systemet

Sammen med Tru-Tests mekaniske WB måler er den Elektroniske Mælkemåler 
de eneste mobile målere på markedet idag, som opfylder ICARs krav til tryktab.

 sikrer en elektronisk sammenkobling imellem koens 
ID, mælkeydelse - og ikke mindst dens mælkeprøve og derved analyseresultater.

Dataintegritet
fra Farm til Laboratorium...
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Dansk kvægbrug fri for 
Salmonella Dublin i  2014
Dels på eget initiativ og dels foranledi-
get af forbrugerministerens rapport sid-
ste år om ønsket om svensk-finske til-
stande i Danmark på salmonellaområ-
det har Dansk Kvæg iværksat en plan for 
udryddelse af Salmonella Dublin i dan-
ske kvægbesætninger. I Sverige og Fin-
land har man et meget lavt salmonella-
niveau i egen produktion og har derfor 
ret til at afvise importerede fødevarer 
med salmonella.

I kvægbruget koncentrerer vi indsatsen 
om Salmonella Dublin, fordi den type i 
høj grad er knyttet til kvæg. Overvåg-
ningsprogrammet, som startede i 2002, 
havde en tydelig virkning, idet andelen 
af besætninger i niveau 2 faldt fra ca. 

25% til ca. 15% over de følgende 3 år (figur 
1). Virkningen af overvågningsprogramet 
er dog brændt ud, idet andelen ikke er 
faldet yderligere. Der skal en ny indsats 
til. Indsatsens deles i 3 faser.

Fase 1: 
Saneringskampagne (2007 – 2009)
Motiveringen til at sanere skal øges i ni-
veau 2 besætningerne. En informations-
kampagne sikrer, at landmænd og rådgi-
vere har den rette viden om, hvad der 
skal til i besætningerne. Der er oprettet 
faciliteter i kvægdatabasen, så man via 
overskuelige udskrifter kan følge resulta-
terne i besætningen. Desuden skal kam-
pagnen oplyse om fase 2, hvor der vil 
komme konsekvenser på afregningen af 

mælk og kød for de besætninger, der ikke 
er i gang med sanering. Et pilotprojekt i 
Sønderjylland skal give erfaring til den 
samlede kampagne. Udveksling af viden 
og erfaringer mellem landmænd er i 
centrum for projektet. Der dannes lokale 
netværk med tilknytning af en dyrlæge 
eller konsulent. Mange besætninger er 
tilmeldt og motivationen er stor for at 
komme i gang. 

Fase 2: 
Differentieret afregning (2010 - 2012)
Der planlægges ringere afregning for 
kød og mælk fra Salmonella Dublin-posi-
tive besætninger. Overvågningspro-
grammet kan ændres og målrettes højri-
sikobesætninger med større konsekven-
ser ved handel og kontakt til disse 
besætninger. Endelig kan der indføres 
slagterestriktioner for smittede besæt-
ninger.

Fase 3: 
Tvungen sanering (2013 - 2014)
Eventuelle tilbageværende smittede be-
sætninger kan håndteres med tvungen 
sanering og offentligt tilsyn. De vil udgø-
re en smitterisiko og kan starte nye stør-
re udbrud i den nu meget modtagelige 
bestand af kvæg omkring dem. Denne 
fase skal starte sent i forløbet, dvs. cirka 
2013 - 2014, da effekten af fase 1 og 2 skal 
sikre, at så få besætninger som muligt 
falder i denne kategori. Alt i alt vil Salmo-
nella Dublin være under kontrol i 2014.

Figur 1. Udbredelse af Salmonella Dublin i forskellige landsdele og landet som helhed.

V/ Dyrlæge Erik Rathenborg, Dansk Kvæg
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Dansk Kvæg Malkekvæg ParaTB Overblik

EKSEMPEL Bes-nr 99998 CHR 99998 Udskrevet 31.10.07 Side 1

Kontroldato 30.09.07 11

Oversigt over forekomst i besætningen pr. 30. september 2007

Inf.-grp 1. kalvs 2. kalvs > 2. kalvs Total

Procent køer 2+9 2 16 11 9

Procent køer 2+5+9 9 25 38 23

Udbredelse blandt alle besætninger i Operation Paratuberkulose pr. 29. oktober 2007

Inf.grp Høj-Lav 1. kalvs 2. kalvs > 2. kalvs Total

Procent køer 2+9 Laveste 25% 2 7 9 7

Højeste 25% 8 20 22 15

Procent køer 2+5+9 Laveste 25% 3 11 18 12

Højeste 25% 11 28 36 23

Figur 1.  ParaTB Overblik (skematiseret), der er den se-
neste udskrift, der er udviklet i forbindelse med Opera-
tion Paratuberkulose.

Status på Operation 
Paratuberkulose

Her skal kort opsummeres hvad status er 
på Operation Paratuberkulose.
Forår 2005: RYK startede udtagning af 
prøver til test for antistoffer for paratu-
berkulose i mælkeprøver fra ydelseskon-
trollen. 
Forår 2006: Projektet Operation Paratu-
berkulose startes af Dansk Kvæg efter 
oplæg fra styregruppe.
Efterår 2007: Ca. 1150 besætninger til-
meldt. Ca. 138 køer pr. besætn. Eller ca. 
158.000 køer tilmeldt. Ca. 25 % af de ydel-
seskontrollerede besætninger og ca. 30 
% de af ydelseskontrollerede køer er til-
meldt.

Der er udviklet flere redskaber/
udskrifter undervejs:
a. ParaTB Mælkefodringsliste
b. ParaTB Antistof-målinger
c. ParaTB Udsætterliste
d. ParaTB Overblik (se figur 1)

Vigtige facts:
Screening af hele besætningen foreta-
ges hver 3. måned i første to år.

Der er udgivet en DVD om Operation 
Paratuberkulose.

Handlingsplan for forebyggelse i den 
enkelte besætning er ”obligatorisk”.

Dansk Kvæg yder faglig sparring mht. 

handlingsplaner og tilbyder kurser til 
rådgivere.

Der er en ny udskrift undervejs: ParaTB 
Risikokalve (udpegning af kalve der er i 
risiko). 

Der er udviklet en hjemmeside: www.
paratuberkulose.dk

Der udgives Nyhedsbreve (se hjem-
mesiden).

Thise Mejeri: alle leverandører er til-
meldt og får prøverne betalt.

Operation Paratuberkulose følges fort-
sat af en Faggruppe på 12 personer.

Ude i den store verden er der stor inte-
resse for Operation Paratuberkulose.

INFO OM
Operation Paratuberkulose:
www.paratuberkulose.dk

V/ Afdelingsleder Ole Kjærsgaard, RYK Midt/Vest

Med ADF giver du yverspray 
i samme arbejdsgang som 
maskinen tages af.
Ring og forhør.

Køb online på 
www.lvkvilofarm.dk

LVK Vilofarm A/S · Fynsvej 8 · 9500 Hobro · Tlf. 98521144
Fax 98520544 · info@lvkvilofarm.dk · www.lvkvilofarm.dk

V I L O F A R M

Malkesystem



RYK   4. ÅRSBERETNING24

RYK ønsker hele tiden at forenkle ydel-
seskontrollen. Også for besætninger 
med egne fastinstallerede mælkemålere 
i malkestald eller karrusel.

Første trin af dette arbejde er nu afslut-
tet. Har du et DeLaval, SAC eller Westfalia 
anlæg, kan vi nu hjælpe dig. Man kan nø-
jes med én mælkeprøve.

De øvrige mærker på markedet kom-
mer med i løbet af nogle måneder. 

Nu er det muligt at aflevere kun 
én mælkeprøve fra 

fastinstallerede mælkemålere!

Eventuelle spørgsmål til ovenstående rettes til kontrolassistenten, RYK kontoret eller til RYK Skejby.

Vi kontakter alle enten direkte, eller gen-
nem kontrolassistenten.

Nu ved 11 gange kontrol 
og 2 malkninger
Indtil videre kan vi dog kun håndtere 
data fra besætninger, der kontrollerer 11 
gange og malker 2 gange i døgnet. I dis-
se besætninger skal man kun udtage 
prøve ved den ene malkning. Vi sørger ud 
fra detaildata fra begge malkninger for 

at korrigere analyseresultaterne, så de 
bliver repræsentative for døgnet.  

Når vi kan håndtere filer fra alle firmaer 
på det danske marked, fortsætter vi pro-
gramudviklingen, så systemet også kan 
anvendes til 3 gange malkninger, 6 kon-
trolleringer (dog fortsat to prøver), og 
ikke mindst positionsnummer i stedet 
for konummer.

Krav til mælkemålere og din computer
For at systemet kan fungere, har RYK udviklet et system til datahåndtering, der kaldes ”Multilink”. Forudsætningerne for, at man 
kan bruge ”Multilink” er følgende:

Lettelser på kontroldagen
Du skal således fremover kun udtage 
prøve ved den ene malkning. 

Dataudtræk
RYK har i samarbejde med firmaerne de-
fineret og tilpasset dataudtræk fra hvert 
fabrikat. Hos hver enkelt landmand skal 
en kopi af dette EDB-program, lægges på 
den tilhørende PC-er. 

RYK sørger for at installere program-
met, og for at udtrækket indeholder de 
ønskede data.

Omkostninger ved start
I lighed med RYK’s generelle politik, bli-
ver disse omkostninger lagt på den grup-
pe af medlemmer, som bruger servicen. 
De som tager imod ovenstående tilbud, 
bliver derfor faktureret et engangsbeløb 

på 1.995 kroner + moms. Beløbet dækker 
udvikling og vedligehold af programmet, 
samt installation og test af dataudtræk 
før første kontrollering med systemet.

- Mælkemålerne skal være ICAR godkendt
- Mælkemålerne skal være afprøvet efter leverandørens anvisninger
- Afprøvningen skal være dokumenteret overfor RYK
- Firmasoftware kan levere data i det aftalte format
- Firmasoftware kan levere et datasæt med det aftalte indhold
- Mælkemålerne skal være koblet op på en computer
- Det skal være en computer med USB-stik
- Der skal være en form for automatisk identifikation af køerne
- Der skal under malkningen være fuldstændig styr på konumre. Eventuelle fejllæsninger og/eller placeringer, skal 
 korrigeres straks

Mangler du et eller flere af disse elementer, skal du fortsat bruge EziScanner, samt tage prøve ved hver malkning i kontroldøgnet.

V/ Specialkonsulent Uffe Lauritsen & CHR-Supporter Knud Lund Klüver, RYK
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Kom fremtiden i forkøbet...

Ring til os  
- og få en uddybende forklaring på, hvordan
 du kommer i gang eller videre. 

tlf.  9781 1555

Elektronisk mærkning

dan-mark ApS
Rugmarken 31 .  Lemvig

www.all  ex.dk

Antenne

Offi ciel mærkning med elektroniske 

øremærker giver dig en meget lettere fremtid ved både: 

· ydelseskontrol 

· malkning 

· sortering 

· vejning 

· inseminering

· avlsregistrering 

· klovbeskæring 

· sygdomsregistrering 

· indrapportering 

Kom

muniker nu også med ”KVI KKOEN”
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Øremærker med tekst
Du har mulighed for at få valgfri tekst på det ene øremærke.  

Mærker med tekst vil som standard komme med 2 blanke linier til at skrive på. 
Første gang du bestiller tekstmærker, bør du derfor få hjælp hos dit RYK-kontor.  

Oplys, hvilken tekst du ønsker på linie 1 og på linie 2 ud fra følgende 

Læs evt. mere om øremærker med tekst på 
http://www.lr.dk/Kvaeg/diverse/kvaegmark.htm 

På det afbillede mærke er valgt: Født år, 
(ÅÅÅÅ) på linie 1 og Fars korte navn på li-
nie 2.

Du skal altså vælge, hvilke oplysninger 
du vil have på de 2 linier. Hvis du vælger 
Blank eller Fri tekst på begge linier, så vil 
mærkerne blive leveret som sæt straks 
efter bestilling. 

Hvis du vælger en af de variable, som 
først kendes, når kalven bliver registreret, 
vil mærket med tekst blive tilsendt, så 
snart kælvningen er indberettet. Vælger 
man Dyrets korte navn, eller Fars korte 
navn kræver det, at disse ting bliver ind-
berettet, eller er registreret samtidig 
med at kælvningen indberettes. Ellers vil 
øremærket blive fremsendt efter indbe-
rettet kælvning, men med blanke linier 
hvor du havde ønsket kalven navn eller 
fars navn. 

Anbefaling ved bestilling 
af øremærker med tekst 
Første gang, bestil dem via dit RYK-kon-
tor. Oplys om hvad du ønsker af tekst på 
linie 1 og på linie 2. Næste gang du øn-
sker en ny serie tekstmærker, kan du blot 
vælge samme som sidst. 

Bestilling af mærker med tekst via 
Dyreregistrering 
Bruger du som landmand programmet 
Dyreregistrering kan du selv bestille øre-
mærkerne. På fanen Ejendom Øremær-
kebestilling. Når du under mærketype 
har valgt med tekst og antal mærker, 
højreklikker du med musen, mens du 
stadig står på linien og vælger fri tekst. 
Du får nu mulighed for at vælge, hvilken 
tekst du vil have på henholdsvis linie 1 og 
linie 2. Tryk derefter på luk og bestillin-
gen er foretaget.  

Valgmuligheder:
Blank

Dyrets korte navn
Fars korte navn

Fri tekst (max 11 karakterer, fx 
Petersminde)

Født dato, (DDMMÅÅ)
Født år, (ÅÅÅÅ)

Mors ckr-nummer
Mors korte navn

Mors løbenummer

V/ CHR-supporter Steen Kobberøe, RYK

DK  6780, Skærbæk   
Tlf:  97 13 23 82
info@erri-comfort.dk

www.erri-comfort.dk

Erri - Comfort ® madrasser:

Giver trivsel, komfort og 

3kg mælk mere om dagen

De første installeret i 1994 

stadig i brug

Uden Erri Comfort Med Erri Comfort

Udviklet af dyrlæger

Se vore øvrige sygdoms forebyggende midler på www.erri-comfort.dk
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Grundrationsblandinger
MajsBasis er udviklet til at afstemme fuldfoderrationen og tager 
udgangspunkt i rationer med varierende mængder af græs- og 
majsensilage eller andre typer af helsæd.

Med et trinvist stigende indhold på 20 gram PBV mellem 
blandingerne har du et enkelt værktøj til at afstemme PBV i 
grundrationen. MajsBasis afstemmer sammen med Komix-mine-
ralerne grundrationen.

Kvægmix/Komix giver optimal forsyning af 
makro- og mikromineraler samt 

af vitaminer og andre tilsætningsstoffer.

 Kvægmix/Komix kan også anvendes i økologiske besætninger.

Jylland Syd
og Fyn
Knud Lykke
Christensen
Tlf.:     7413 7185
Biltlf.:  2010 6230

Jylland Nord og 
Bornholm
Per Larsen
Tlf.:     7413 7183
Biltlf.:  4040 9833

Jylland Vest,
Salling og
Samsø
Asger Borg
Tlf.:     7413 7192
Biltlf.:   2029 3805

Jylland Øst, 
Djursland, 
Sjælland og 
Lolland Falster
Kaj T. Mortensen
Tlf.:     7413 7191
Biltlf.:  3092 3781

6300 Gråsten - Tlf. 7465 3333

www.vitfoss.dk

Tal med din foderstofl everandør 
eller kontakt vor konsulent:

KVÆGMIX/KOMIX

DLGs foderkoncept
– kvalitet, sikkerhed og resultat

Ydelsesblandinger
Malko Lac tildeles efter ydelse i kraftfoderautomat, malkestald 
eller AMS. 

TopLac er specielt udviklet til at give koen de bedste muligheder 
for at få en vellykket start på laktationen. Blandingen tildeles fra en 
uge før til seks uger efter kælvning.

Smag 
Pillekvalitet 

 Ydelse

MajsBasis 5, 3 FE

Majsensilage, 9 FE
Græsensilage, 3 FE

Komix Top Majs, 275 g

Toplac II, 2 FE

Grundration Ydelsesblandinger til mal-
kestald/automater/AMS

Kontakt DLG og få en 
samlet foderløsning

Malko Lac III, 4 FE
+

Malko Lac, TopLac og MajsBasis udgør sammen med Komix-mineralerne et komplet foderkoncept, 
som er specielt udviklet til den højtydende malkeko. 
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Rådgivningsteam 
Kødkvæg
Her i september 2007 mødtes det nye 
rådgivningsteam for kødkvægsprodu-
center. Det består pt. af 16 kvægrådgive-
re fordelt i hele landet, der har meldt sig 
som interesserede i at rådgive kød-
kvægsproducenter fremover. Målet er, at 
få et team der kan lave faglig sparring, 
være med til at udvikle nye rådgivnings-
værktøjer for at gøre rådgivningen end-
nu mere målrettet. 

 Vi ønsker at højne det faglige niveau 
for den rådgivning, der tilbydes kød-

kvægsproducenter i Danmark.
Vi ønsker, at skabe øget indtjening til 

kødkvægsproducenterne ved anvendel-
se af målrettet rådgivning. ”Kødkvæg-
kampagne”

Vi ønsker, at udvide mængden og kva-
liteten af produceret okse- og kalvekød 
baseret på kødkvægsracer.

Vi ønsker, at medvirke til at gøre pleje 
af naturarealer til en lønsom forretning. 
Vi vil støtte projekter rundt om i Dan-
mark til at fremme dette. 

Vi håber, at etableringen af ”Rådgiv-
ningsteam Kødkvæg” kan betyde,  at fle-
re kødkvægsproducenter vil trække på 
mere rådgivning og dermed få et bedre 
resultat på af produktionen. 

Der er nedsat en styregruppe, der be-
står af to ledende kvægbrugskonsulen-
ter Jørgen Skov Nielsen og Niels Juste-
sen, formand for Dansk Kødkvæg, Hen-
ning Hansen samt Teamleder for 
kødproduktion, Dansk Kvæg Per Spleth.

Teamet består nu af: Tlf.nr. Mobilnr.

Teamleder Per Spleth, Udkærsvej 15, 8200 Århus N 87 40 53 01 30 92 17 74 
Erling Mikkelsen, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev 96 24 25 55 40 55 91 45
Karsten Brødbæk, Hobrovej 437, 9200 Ålborg SV 96 34 51 40 20 93 47 44 
Lars Westerberg, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 87 28 18 57 40 28 45 86
Sigvert Reng, Føllevej 5, 8410 Rønde 87 91 20 33 23 31 21 96
Robert Pedersen, Ringvejen 63, 7900 Nykøbing M 36 91 20 31 23 63 71 05
Kaj Kristensen, Silstrupvej 12, 7700 Thisted 96 18 56 00 23 25 71 93
Hans Chr. Christiansen, Resenvej 85, 7800 Skive 96 15 30 44 20 24 62 85
Helle O. Kalkrup, Rugbjergvej 6, 7490 Aulum 96 29 68 00 23 68 91 57
Henrik Baymler, Herningvej 3, 6950 Ringkøbing 96 80 12 00 30 63 57 96  
Kjell Klemmensen, Nordre Boulevard 100, 6800 Varde 72109871 25 57 98 71
Ove Madsen, Ålevej 50, 7160 Tørring 76 90 25 71 40 36 47 46
Peder Ringgård Jessen, Billundvej 3, 6500 Vojens 73 20 27 92 25 30 23 22
Per Einshøj, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 63 40 71 60 24 23 25 43
Jørn Nielsen, Lombjergvej 1, 5750 Ringe 63 62 16 54 24 23 25 58
Susanne Pejstrup, Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse       59 21 17 00 26 19 08 08  
Jørgen Hansen, Rønnevej 1, 3720 Åkirkeby 56 90 78 30 40 13 11 19

Kontakt en rådgiver fra dette Team får at få en god rådgivning vedr. kødkvægsproduktion. 

Dyrlæger i kvægsektionen
Kvægfagdyrlæge Edwin Linde 2171 5277
Kvægfagdyrlæge Henrik Larsen 2171 5283
Dyrlæge John Helbo 2171 5290
Dyrlæge Peter Bønnebæk 2171 5291
Kvægfagdyrlæge Grethe Post Hansen 2171 5275
Dyrlæge Finn Stolberg 2171 5284
Dyrlæge Preben Thomsen 2171 5293
Dyrlæge Erling Andersen 2171 5294
Dyrlæge Flemming Storbjerg 2171 5297
Dyrlæge Marie Skau 2171 5299

Hovedkontor: tlf. 9852 0044 - fax: 9851 0470 - e-mail: lvk@lvk.dk
Yderligere oplysninger også på: www.lvk.dk

V/ Teamleder for Kødproduktion Per Spleth, Dansk Kvæg




