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Oversigt

• Information fra Dansk Kødkvæg
• Årsstatistikken
• Individafprøvningen i Ålestrup lukker
• Nye tiltag i avls- og registreringsarbejdet
• Årets aktive avler



Sekretariatet
• Bestyrelsen, 6 møder
• Repræsentantskabet, to årlige møder
• Økonomi og administration
• Foreningssupport
• Faglige spørgsmål



Information fra Dansk Kødkvæg

• Faste informationer findes på 
www.danskkødkvæg.dk

• Løbende informationer via Facebook
• Nyhedsbrevet:

• Ændres, så det fortæller mere om Dansk Kødkvægs 
arbejde

• Lægges på hjemmesiden og Facebook
• Boostes via Facebook
• Er gratis



Årsstatistik

• Årsstatistikken findes på 
www.danskkødkvæg.dk



Antal besætninger pr. 1. oktober 2017

Besætninger med renracede og krydsninger

Besætninger med renracede dyr

2016: 15.825

2017: 15.895

2016: 6.277

2017: 6.229



Antal køer pr. 1. oktober 2017

Antal køer i alt, både renracede og krydsninger

2017

93.303

+ 0,1 procent

2015

91.415 2016

93.207 

+ 2,0 procent



Kælvningsstatistik 

• Tabel 6 og 6a, 1. kalvskøer
• Tabel 7 og 7a, 2. kalvs og senere
• To versioner af tabellen i årsstatistikken

• Et år og fem år

• Vurder alle tallene, når racer sammenlignes



Antal fødte renracede kalve

Antal fødte renracede kalve

2016/17

19.315

- 2,7 procent

2014/15

20.844
2015/16

19.841 
- 4,8 procent



Antal indberetninger - renracede

Fødte 19.315
Fødselsvægt 7.762
200 dages vægt 2.189
365 dages vægt 1.807

Klassificering 4.480
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		•Fødte renracede		19,841

		•Fødselsvægt		7990

		•200 dages vægt		2,518

		•365 dages vægt		1,966
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Udvikling af avlsprogrammet i Danmark
• Individprøven i Ålestrup lukkes
• Udfordringer og muligheder i avls- og 

registreringsarbejdet
• Udvælgelse af tyre til avlsprogrammet
• Krav til foldtyre
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Individprøven lukkes i maj
Individprøven lukkes på grund af 
1. For få tilmeldte kalve
2. For lave salgspriser på afprøvede tyre
3. Ændrede forudsætninger for salg af kødracesæd til 

malkeracekrydsning
4. Stop for tilskud til afprøvning fra Kvægavlsforeningen
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Udfordringer og muligheder
Udfordring Mulighed
Indberetning af for få 
vejninger

Udbrede kendskab til vejninger og 
indberetninger af vægte

Mange kalve uden registreret 
far

Informere om fordele ved mere 
afstamning

Færre kårede dyr Informere om at gode kåringer hænger 
sammen med funktionelt eksteriør

Vanskeligt og dyrt at 
indberette

Udbrede kendskabet til WebdyrPlus og 
informere om fordele ved indberet-
ninger

Lavt antal insemineringer Informere om sammenhæng mellem 
inseminering og mere sikre indekser
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Udfordringer og muligheder
Udfordring Mulighed
Indberetning af for få 
vejninger

Udbrede kendskab til vejninger og 
indberetninger af vægte

Mange kalve uden registreret 
far

Informere om fordele ved mere 
afstamning

Færre kårede dyr Informere om at gode kåringer hænger 
sammen med funktionelt eksteriør

Vanskeligt og dyrt at 
indberette

Udbrede kendskabet til WebdyrPlus og 
informere om fordele ved indberet-
ninger

Lavt antal insemineringer Informere om sammenhæng mellem 
inseminering og mere sikre indekser



Registreringer bidrager 
til indekserne for 
• Fødselsegenskaber
• Mælkeproduktion
• Tilvækst

Registreringsniveau - vejninger
Procent af kælvninger

Registreringer 2016/17
Fødselsvægt 40 %
200-dages vægt 11 %
365-dages vægt 9 %



16

Løsning → flere registreringer af vægte
• Vægte, målt med målebånd, er godkendt
• Info om vejeperioder

• 200 dage: +/- 60 dage
• 365 dage: + 60 dage/- 75 dage

• Vejeklubber, eventuelt i klubregi
• Billige vægte, eventuelt via foreningsaftaler
• Brug WebdyrPlus i stedet for WebDyr
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Udfordringer og muligheder
Udfordring Mulighed
Indberetning af for få 
vejninger

Udbrede kendskab til vejninger og 
indberetninger af vægte

Mange kalve uden registreret 
far

Informere om fordele ved mere 
afstamning

Færre kårede dyr Informere om at gode kåringer hænger 
sammen med funktionelt eksteriør

Vanskeligt og dyrt at 
indberette

Udbrede kendskabet til WebdyrPlus og 
informere om fordele ved indberet-
ninger

Lavt antal insemineringer Informere om sammenhæng mellem 
inseminering og mere sikre indekser



• Registrering af officiel far 
til kalven er en forud-
sætning for, at der kan 
beregnes indekser

• Registrering af officiel far 
til kalven er en forud-
sætning for, at kalven 
kan blive avlsdyr i 
Danmark eller udlandet
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Registrering af afstamning
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Løsning → flere kalve med registreret far
• Information om fordele ved ”fuld stamtavle”

• Højere pris ved salg af avlsdyr
• En forudsætning for salg af dyr til eksport
• En forudsætning for salg af dyr til kødkoncept (75% renracet)

• Arbejde politisk for lettere adgang til at indberette 
far, evt. samtidig med registrering af kælvningen

• Udbrede kendskab til WebdyrPlus
• Vi får en større population
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Udfordringer og muligheder
Udfordring Mulighed
Indberetning af for få 
vejninger

Udbrede kendskab til vejninger og 
indberetninger af vægte

Mange kalve uden registreret 
far

Informere om fordele ved mere 
afstamning

Færre kårede dyr Informere om at gode kåringer hænger 
sammen med funktionelt eksteriør

Vanskeligt og dyrt at 
indberette

Udbrede kendskabet til WebdyrPlus og 
informere om fordele ved indberet-
ninger

Lavt antal insemineringer Informere om sammenhæng mellem 
inseminering og mere sikre indekser



Registreringer bidrager 
til indekserne for 
• Eksteriør

Registreringsniveau - kåring
Procent af kælvninger

Registreringer Andel kåret
Kåring 1 %
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Løsning → flere kåringer 
• Information om, at højt kårede dyr er funktionelle 

dyr
• Analyser i Holstein viser, at dyr, der er højt kåret, 

har den højeste livstidsydelse = kåring hænger 
sammen med holdbarhed

• Godt eksteriør = højt kåret = højest salgspris 
• Mere fokus på kåringsarbejdet
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Udfordringer og muligheder
Udfordring Mulighed
Indberetning af for få 
vejninger

Udbrede kendskab til vejninger og 
indberetninger af vægte

Mange kalve uden registreret 
far

Informere om fordele ved mere 
afstamning

Færre kårede dyr Informere om at gode kåringer hænger 
sammen med funktionelt eksteriør

Vanskeligt og dyrt at 
indberette

Udbrede kendskabet til WebdyrPlus, 
og informere om fordele ved indbe-
retninger

Lavt antal insemineringer Informere om sammenhæng mellem 
inseminering og mere sikre indekser



24

Løsning → flere indberetninger 1 
• Uden registreringer

• Ingen sikkerhed
• Ingen avlsfremgang

• Registreringer er kort sagt krumtappen i 
avlsarbejdet
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Løsning → flere indberetninger 2

• Kampagne for WebdyrPlus
• Kursus i anvendelse af programmet, evt. webinar
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Udfordringer og muligheder
Udfordring Mulighed
Indberetning af for få 
vejninger

Udbrede kendskab til vejninger og 
indberetninger af vægte

Mange kalve uden registreret 
far

Informere om fordele ved mere 
afstamning

Færre kårede dyr Informere om at gode kåringer hænger 
sammen med funktionelt eksteriør

Vanskeligt og dyrt at 
indberette

Udbrede kendskabet til WebDyrPlus
og informere om fordele ved indbe-
retninger

Lavt antal insemineringer Informere om sammenhæng mellem 
inseminering og mere sikre indekser



Løsning → flere Insemineringer 1

• Bedre links/nødvendige links mellem besætninger 
• Tyre sammenlignes på tværs af besætninger

• Større sikkerhed på tyrens indekser
• Bedre avlsværdivurdering for racen

• Mere massiv anvendelse af de bedste tyre 
• Større avlsfremgang for racen
• Alle besætninger kan få topgenetik



Løsning -> Flere Insemineringer 2

• Information om priser og muligheder for inseminering og 
service

• Mere information om det praktiske, manual for 
inseminering

• Mere sikre indekser på besætningens foldtyre
• .
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Hvad motiverer?
• Hvad motiverer avlerne til at gøre mere?

• Insemineringer i flere besætninger → bedre indeks på foldtyre
• Løbninger; husk stambogsføring og indberetning → værdifulde dyr
• Vejninger - følg vejeprogram, brug vægt eller målebånd →

sikkerhed
• Kåring er en beskrivelse af dyrets eksteriør → funktionelle dyr
• Diplom eller godkendt avlsbesætning → salg af avlsdyr

• Hvad motiverer foreningen?
• Mere afstamning/flere fædre til kalve → større population
• Flere avlsbesætninger → større population
• Flere indberetninger → større avlsfremgang
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Godkendte avlsbesætninger
• ”Diplom” avlsbesætning

• Følger vejeprogram (mindst 80 pct. er vejet)
• Kårer alle køer (over 4 år)
• 10 pct. af kalvene er født efter inseminering

• ”Godkendt” avlsbesætning
• Følger vejeprogram (mindst 60 pct. er vejet)
• Kårer alle køer eller 10 pct. af kalvene er født efter 

inseminering



Udviklingen i antallet af 
Aktive Avlsbesætninger

2015

149

2016

143

2017

175



Årets Aktive Avler 2017

• Hver raceforening kan indstille én kandidat
• Krav til besætninger, der indstilles, er:

• Besætningen skal være Aktiv Avlsbesætning
• Avleren skal have gjort noget ekstraordinært for 

avlen for sin race
• Årets Avler udvælges af Dansk Kødkvægs 

bestyrelse blandt de indstillede besætninger 



Årets Aktive Avler 2017
Nominerede:
• Hereford 

Anni og Anders Søndergaard



Årets Aktive Avler 2017
Nominerede:
• Skotsk Højlandskvæg 

Ishøj Kommune



Årets Aktive Avler 2017
Nominerede:
• Simmental 

Birgitte og Lars Nielsen



Årets Aktive Avler 2017
Nominerede:
• Dansk Charolais 

Karsten Brødbæk



Årets Aktive Avler 2017
Nominerede:
• Dansk Limousine

Jakob Ravn



Årets Aktive Avler 2017
Nominerede:
• Hereford 

Anni og Anders Søndergaard
• Skotsk Højlandskvæg 

Ishøj Kommune
• Simmental 

Birgitte og Lars Nielsen
• Dansk Charolais

Karsten Brødbæk
• Dansk Limousine

Jakob Ravn



Årets Aktive Avler

Jakob Ravn
Birkely Limousine
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