
 

 

NYT vedr. Reproduktion i DMS Dyreregistrering 
v/ Specialkonsulent Søs Ancker, HusdyrInnovation 

 

1. Nye indikatorer i KMP under Reproduktion 
2. Ny overordnet Nøgletalsudskrift, hvor der indgår en blok med udvalgte Reproduktionsnøgletal 
3. Rettelser i KMP giver højere insemineringspct. for både køer og kvier 

 

Ad. 1 

To nye indikatorer "Ikke inseminerede køer" og "Ikke inseminerede kvier" viser hvor mange dyr der ikke har 
opnået en inseminering eller ilægning ved opnået start ins. + 50 dage. Dyr der er markeret "ønskes udsat" 
indgår ikke i beregningen. Dyrene der mangler inseminering kan findes på Repro-fokus køer og Repro-fokus 
kvier. Brugeren kan selv ændre på de 50 dage under Grundoplysninger og Målsætninger. 
 

Ad 2 

Udvalgte reproduktionsnøgletal indgår på den nye Nøgletalsudskrift, som findes under Analyse og lister > 

Analyseudskrift. Reproduktionsnøgletallene finder du i blokken ’Reproduktion og avl’. 

 

 

Ad 3 

To fejl var opstået i KMP vedr. insemineringer på køer og kvier. Rettelserne betyder overordnet set at man, 
som bruger vil opleve at insemineringspct. er højere på rapporterne i KMP, efter rettelserne er gennemført. 
Som det fremgår af eksemplet nedenfor, kan det have stor betydning i den enkelte besætning. I eksemplet 
ligger insemineringspct. før rettelsen på cirka 60 % og efter rettelsen ligger den på mellem 80 og 85 %. 
Rettelsen vil dog ikke i alle besætninger give så stor forskel, og har især betydning for besætninger, hvor 
drægtighedsundersøgelse foretages mange dage efter insemineringen. Bemærk at genberegningen af den 
gennemsnitlige insemineringspct. (lyseblå kurve) først sker i den enkelte besætning, når der kommer nye 
repro-hændelser (insemineringer, drægtighedsundersøgelser mv.). Dvs. at det ikke er i alle besætninger, der 
vil være ændret noget d. 31.5 om morgenen. Vær især opmærksom, hvis du sammenligner udskrifter fra 
KMP, der er trukket før og efter 30/5 2017. 
 

OBS Rettelsen ændrer ikke ved, at insemineringspct. generelt ligger en smule højere i KMP end i 

Reproudskrift køer og kvier, på grund af en forskel i beregningsprincippet når insemineringspct. beregnes, 

på ugebasis hhv. på 12 mdr. basis. 

 

Eksempel på KMP, Insemineringer på kvier - før rettelse 

 

Eksempel på KMP, Insemineringer på kvier - efter rettelse 

 


