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Det du læser i  denne beretning er et resultat af dagli-
ge registreringer og regelmæssig ydelseskontrol. Der 
er masser af tal. Det er nogle gange godt at stoppe op, 
for at kikke på, om vi gør tingene på en hensigtsmæs-
sig måde. Det er vi i fuld gang med i RYK´s driftsbesty-
relse. Derfor er der en arbejdsgruppe nedsat, som net-
op kigger på dette. Rapporten skal gøres færdig inden 
jul.

I kvægbruget har vi, nationalt, men også internatio-
nalt, altid stået sammen om opgaverne, så alle opgaver og fordele så vidt muligt 
blev fordelt blandt alle kvægbrugere. Vi har stået sammen om registreringerne, 
og vi har delt udbyttet ved at have sikre data til daglig styring af den enkelte be-
drift. Samtidig har det sikret os pålidelige avlsværdital.

I horisonten tegner der sig nogle nye alliancer mellem forskellige interesser, 
som har det tilfælles, at de lever af serviceydelser og salg af teknik til landman-
den. Disse interesser har noget andet til fælles, nemlig at det er firmaer, som 
økonomisk har det formål at sikre aktionærerne højest muligt afkast. Uanset 
hvilke tiltag eller omkostninger der opstår, vil jeg erindre om, at der kun er koen 
til at betale.

Vores uvildige rådgivning kan komme under pres, hvis ikke vi fastholder ejerska-
bet af data. Vi skal undgå, at der bliver landmænd med forskellig ”firmafarve 
rådgivning”.

Det er vigtigt, at vi ikke sælger ud af ”arvesølvet”, og mister vores handlefrihed 
som selvstændige kvægbrugere. Vi forsøger at præge udviklingen i den rigtige 
retning bl.a. via ”vores præsident post” i ICAR (det er Uffe Lauritsen), samt at væ-
re en attraktiv samarbejdspartner for de forskellige firmaer. 

2010/2011 er et valgår i RYK, hvilket betyder valg af medlemmer til brugerrådet. 
Der skal vælges mindst et medlem til brugerrådet på et lokalt årsmøde eller et 
regionsmøde. Skal der vælges flere medlemmer, udpeges/vælges de af de loka-
le kvægbrugsudvalg. Jeg vil gerne opfordre til, at man møder op, og får indflydel-
se på valget af repræsentanter til brugerrådet.

Afslutningsvis vil jeg sige tak til samtlige kvægbrugere og ansatte for indsatsen 
i årets løb for at bevare optimismen, og jeg vil ønske alle en glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende nytår. 

God læselyst.  
Jens Chr. Mathiasen 
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RYK’s Driftsbestyrelse Pr. 1. okt. 2010

12. Dansk Kvæg
 Jørn Kjær Madsen
 Breumvej 12
 6740 Bramming 
 Tlf. 75 17 90 85 

13. Viking
 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
 Agro Food Park 15
 Skejby
 8200 Århus N
 Tlf. 87 40 50 00
 mobil: 21 48 67 19
 e-mail: nin@vfl.dk

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

2. RYK Midt/Vest
 Michael Vestergaard (næstformand)
 Sdr. Ommevej 28 
 Døvling
 6933 Kibæk
 Tlf. 97 19 63 12 

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 Nord
 Ole Larsen
 Gøttrupvej 351 
 9690 Fjerritslev
 Tlf. 98 22 34 44 

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 Kirkevej 5 
 6630 Rødding
 Tlf. 74 84 84 04

11. Dansk Kvæg
 Gitte Grønbæk (observatør)    
 Agro Food Park 15
 8200 Århus N
 Tlf. 87 40 53 88 

14.

6.
4.

1.
9.2.12. 3.

5.
8.16.

10.

11.
15.
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7.13.

RYK’s brugerråd Pr. 1. okt. 2010

Valgt i nord

Bach, Torben
Morumvej 73
9600 Års
98 65 84 01

Christensen, Jacob
Ådalen 59
Smidstrup
9760 Vrå
98 98 00 18

Kragelund, Per
Rævebakken 1
9510 Arden
98 56 25 14

Larsen, Jørgen
Vogdrupvej 2
9830 Tårs
98 95 82 35

Larsen, Ole
Gøttrupvej 351
9690 Fjerritslev
98 22 34 44

Lund, Hans Ulrik
Jelstrupvej 5
9600 Års
98 66 14 31

Pedersen, Bøje
Fuglegårdsvej 1
9510 Arden
98 56 53 25  

Thomsen, Leo
Trintvedvej 4
9330 Dronninglund
98 86 12 22

Thomsen, Thomas S.
Østhalvøen 2
Ø. Hornum
9530 Støvring
98 38 50 20

 Warming, Per
Lyngholmvej 16
9600 Års
98 66 65 63

Valgt i Midt/Vest

Abildgaard, Thorkil
Langerodde 7
Vile
7870 Roslev
97 73 11 85  

Byskov, Peder
Havhusevej 1
Rygård Strand
8961 Allingåbro
86 48 68 22

Jensen, Poul Børge
Knivsbækvej 9
6920 Videbæk
97 17 37 47

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

Lykkemark, Jørgen
Asfergvej 28
Hvidsten
8981 Spentrup
86 47 73 31

Mouritsen, Vagn
Momhøjvej 58
Studsgård
7400 Herning
97 16 43 26

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

Trillingsgaard, Jørn
Pletvej 6
Hygum
7620 Lemvig
97 83 61 34

Vester, Søren Riis
Fallevej 46
Finderup
8800 Viborg
86 64 74 57

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

Valgt i Syd

Assenbjerg, Anni
Bavnevej 26
Nørskov
7323 Give
75 73 83 98

Bie, Uffe
Storgårdsvej 6
Thorlund
7361 Ejstrupholm
75 77 21 03

Gubi, Thomas
Nr. Hjarup Bygade 4
6230 Rødekro
74 54 20 20

Hansen, Erik
Staghøjvej 1
Hjerting
6630 Rødding
74 84 11 60

Johansen, Kurt
Ribevej 240
6040 Egtved
75 55 15 74

Jørgensen, Kim
Skrave Kirkevej 2 
6630 Rødding
74 84 82 81

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

Nørby-Lassen, Mikael
Hillerupvej 53
Hillerup
6760 Ribe
75 42 31 04

Schmidt, Egon
Tøndervej 15
6520 Toftlund
74 83 45 19

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

Valgt i Øst

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

Bebe, Lars
Gestelevvej 17
5750 Ringe
62 62 30 56

Folkmann, Jens
Smørengevejen 3
Vestermarie
3720 Åkirkeby
56 97 61 78

Grønbjerg, Lars
Bundgårdsballe 33
Nørreby
5400 Bogense
64 86 11 01

Karmsteen, Ole
Algestrupvej 9
4850 Stubbekøbing
54 44 12 54

Nielsen, Jørgen
Gundersøvej 40
5491 Blommenslyst
65 96 73 55

Nygaard, Poul 
Brorfeldevej 6 B
4350 Ugerløse
59 18 83 00

Ringsing, Lene
Vestermark 12
Flintinge
4891 Toreby L
54 86 86 05

Truelsen, Randi
Skovagervej 21
Jenstrup
4700 Næstved
55 77 05 91

Winther, Jens
Bredagervej 13
4050 Skibby
47 52 10 87
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Kontortid: mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00 og fredag kl. 8.00 - 14.30.            
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 til svin kan foretages:
• online på adressen http://www.oremarke.svin.dk/ 
• pr brev til: RYK Midt/Vest, Nupark 47, 7500 Holstebro
• på telefax 80 31 05 08 (frikaldsnummer) 
• på telefon 33 73 26 61

Kontorerne er lukket juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag samt fredag ef-
ter 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 
akvakultur. Senest er svineøremærker 
kommet til pr. 1. oktober 2009.

RYK’s medarbejdere står for den indle-
dende del af arbejdet i Fødevarestyrel-
sens kontrolprogrammer til afhjælpning 
af fejl og mangler i lovpligtige indberet-
ninger. 

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

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

Nupark 47 G
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

Fulbyvej 15
4180 Sorø

58 56 62 63
58 56 62 62

RYK@ryk-oest.dk
Lone Sode
Bergmann

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.

Alle ydelseskontrollerede 
besætninger pr. RYK-afdeling

Kontrolassistent
Anders Bang, Vestfyn, 

en af RYK’s mange erfarne 
og dygtige folk, retter data til,

 og gør prøver klar 
inden de sendes videre. 

Foto: Uffe Lauritsen 

RYK Skejby er placeret hos Videncenter for 
Landbrug, og varetager særlige drifts- og 
udviklingsopgaver, som bedst løses sam-
let for hele organisationen. 

Ydelseskontrollerede besætninger i Danmark
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Vedtægter
for fonden til varetagelse af 

registrering og ydelseskontrol
(Skejby 22/4-2008)

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

kontrol” (nedenfor kaldet RYK) og dens hjemsted er Århus kommu-
ne.

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 Viking

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 ydel-
seskontrollen samt service i forhold til begge områder. CHR-registre-
ringen overtages som en helhed, mens ydelseskontrollen overtages 
fra de kontrolforeninger, der pr. 1. januar 2004 eller senere tilsluttes 
systemet. Registreringsområdet omfatter det lokale registreringsar-
bejde samt den centrale organisering vedrørende driften af kvægda-
tabasen, øremærker, registreringer samt ydelseskontrolelementet, 
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 udpeget 
af Landbrugsrådet. Skulle Dansk Kvæg blive nedlagt, udpeges med-
lemmerne til bestyrelsen blandt mælke- og/eller oksekødsprodu-
center indenfor organisationerne:

 • Dansk Landbrug   7 repræsentanter
 • Mejeriforeningen   4 repræsentanter
 • Kødbranchens Fællesråd  2 repræsentanter
 • Kvægavlsforeningen Viking  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 henlæg-
ger 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 Viking der samtidig er med-

lem 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 mø-

des mindst 6 gange årligt.
6.4  Driftsbestyrelsen vælger inden 1. maj sin formand og næstformand. 

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 områ-
det, 10 medlemmer til brugerrådet. Medlemmerne vælges efter be-
styrelsens 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 1 gang årlig. På 
møderne har brugerrådet mulighed for at stille spørgsmål til Drifts-
bestyrelsen om forhold, der vedrører RYK. Det er formålet med bru-
gerrådsmøderne at sikre kommunikationen mellem Driftsbestyrel-
sen og netværket bagud til kvægbrugerne. 

7.3. Indkaldelsen til brugerrådsmøderne sker ved Driftsbestyrelsens for-
anstaltning med almindeligt brev med mindst 14 dages varsel. Ind-
kaldelsen 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 bestyrelsen 

med almindeligt flertal træffe beslutning om at indstille til fonds-
myndigheden, at RYK’s vedtægter ændres eller at RYK opløses. For-
mue der er i behold ved likvidationens afslutning, skal efter besty-
relsens nærmere bestemmelse anvendes til forskning indenfor 
kvægsektoren.

2010 har været præget af erhvervets ud-
fordringer med for lav indtjening. Mange 
kvægbrugere er presset af den finansielle 
sektor, og meget høje krav til effektivitet. 
Man fornemmer dog, en forsigtig opti-
misme hjulpet i gang af en højere mælke-
pris. 

Love i massevis
Året har ligeledes stået i lovgivningens 
tegn. Der er kommet en lang række nye 
love og bekendtgørelser vedrørende kvæg: 

Lov om hold af kvæg, Ny Veterinærlov-
givning, Ny Mærkningsbekendtgørelse, 
Ny Betalingsbekendtgørelse (betaling for 
bl.a. den lovpligtige registrering), Nye 
transportregler for spædkalve m.m.

Specielt den nye mærkningsbekendt-
gørelse har præget RYK i 2010.  
 
Samdrift er slut
Den nye bekendtgørelse om mærkning, 
registrering og flytning af kvæg, svin, får 
eller geder, fjernede begrebet ”samdrift” 
og indførte obligatorisk elektronisk 
mærkning af kvæg
Den nye bekendtgørelse har været un-
dervejs i flere år, og de veterinære for-
hold gennem årene har naturligvis væ-
ret med til at præge indholdet. Det var 
blandt andet de år, hvor landet blev op-
delt i zoner for at kunne håndtere fore-
byggelsen af bluetongue. Netop proble-
matikken omkring zonegrænserne har 
fået stor betydning for det endelige ud-
fald af den nye bekendtgørelse. 

I samdrifter var samtlige dyr typisk re-
gistreret på en og samme ejendom, selv 
om de fysisk befandt sig på forskellige 
ejendomme. De fleste samdrifter omfat-
tede ejendomme inden for få kilome-
ters afstand, men der var også samdrif-
ter med mere end 100 km mellem ejen-
domme. Når der blev udlagt zoner, var 
der (ved samdrifter med store afstande) 
naturligvis meget stor risiko for, at de in-
volverede ejendomme kom til at ligge på 
hver sin side af en zonegrænse. Det ske-
te ligeledes for samdrifter med små af-

stande. Nogle samdrifter bestod af ejen-
domme i hver sin kommune, og kommu-
negrænserne blev ofte brugt som 
zonegrænser. Det er blandt andet bag-
grunden for, at myndighederne nu kræ-
ver dyrene registreret der, hvor de fysisk 
opholder sig. Derfor er begrebet sam-
drift fjernet.

Samdrifter faldt automatisk bort pr. 
31/12 2009. Ejere af kvægbesætninger 
med samdrift skulle senest 30. juni 2010 
sørge for at hvert enkelt kreatur blev re-
gistreret i netop den besætning, hvor dy-
ret fysisk befandt sig. 

Forenklet flytning
For at lette indberetning af flytninger 
mellem besætninger med samme ejer 
er der indført et nyt system, så besæt-
ningsejeren blot skal indberette “den 
ene ende af flytningen”, lige som hvis 
han handlede dyr med en anden. Det 
kaldes “forenklet flytning”. Ved samme 
ejer forstås, at ejer i begge besætninger 
er registreret med samme CVR-nummer 
eller samme CPR-nummer.

Baggrunden for at man har kunnet 
lave forenklet flytning er, at det ved flyt-
ning mellem besætninger med samme 
ejer altid er den samme person, der har 
det endelige ansvar for begge indberet-
ningerne. 

Alle flytninger mellem besætninger 
med forskellige ejere skal håndteres som 
hidtil. Her er der ingen automatik.

Obligatorisk anvendelse af elektroniske 
øremærker til kvæg pr. 1. juni 2010
Anvendelse af elektroniske øremærker 
til kvæg blev gennemført i 2 tempi. 

•  Fra 1/3 2010 kunne man ikke få ud-
leveret seriemærker til kvæg uden, 
at øremærket til dyrets venstre øre 
var et elektronisk øremærke. 

•  Fra 1/6 2010 skulle der anvendes 
elektronisk mærkning til alle ny-
fødte eller importerede dyr. Der er 
ingen undtagelser .

Anvendelse af et øremærke i kvægbe-
sætninger med samme ejer
Det er nu tilladt at anvende øremærker 
fra et CHR-nr. i andre kvægbesætninger 
med samme ejer. Tidligere samdriftsbe-
sætninger inden for kvæg, kan således 
fortsætte som hidtil. Det løser også et 
problem for importerede dyr, der står i 
karantæne på en anden ejendom. Defi-
nitionen af ”samme ejer” er den samme 
som nævnt under forenklet flytning. 
Dvs.  samme CVR-nr. eller CPR-nr. 

I bestillingssystemet fortsætter de nu-
værende begrænsninger på udlevering 
af øremærker, indtil vi har indhøstet er-
faringer med den nye ordning. Bemærk 
at det kun gælder kvægbesætninger, og 
ikke for andre dyrearter. Det skyldes, at 
man ved kvæg har pligt til, at registrere 
fødsler og hvor de finder sted, hvilket 
ikke er tilfældet for andre dyrearter.

Græsningsarealer: markbloknr.
Mærkningsbekendtgørelsen indeholder 
krav om registrering af græsarealer, der 
ikke støder op til det areal, hvorpå CHR-
nummeret er beliggende. Hvis anden 
mands jord ligger mellem græsnings-
arealet, og det areal hvor CHR-numme-
ret er beliggende, skal græsningsarealet 
have eget markbloknummer eller CHR-
nummer. Den besætningsejer, der be-
nytter et græsningsareal i mere end 30 
dage skal indberette til CHR-systemet, at 
han kan have dyr (kvæg, får eller geder) 
gående på det pågældende areal. Han 
skal dog ikke indberette eller føre notat 
over, hvilke dyr det er. Indberetningen 
foregår via GHI-skemaet, hvor det på-
gældende græsareals markbloknummer 
eller CHR-nr. anføres. 

Veterinær status
I samdrifter havde alle dyr automatisk 
samme veterinære status (salmonella 
og andre overvågede sygdomme på be-
sætningsniveau) uanset hvor i samdrif-
ten, de befandt sig. Nu får hver enkelt be-
sætning sin helt egen veterinære status. 

RYK år 7

V/ Direktør Niels Henning Nielsen, RYK
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En ny ungdyrbesætning, der får samt-
lige sine dyr fra en tidligere samdriftsbe-
sætning, vil automatisk få samme sal-
monellastatus som den besætning dy-
rene kommer fra. Derefter håndteres 
besætningen som ikke-mælkeproduce-
rende, hvor den normale overvågning 
sker ved hjælp af stikprøvevis udtagning 
af blodprøver fra slagtedyr. Kvægdataba-
sens systemer til udpegning af dyr til 
blodprøvning vil helt automatisk hånd-
tere dette. 

Fra rene kviebesætninger, hvor der 
ikke bliver slagtet dyr, bevares den ”gam-
le” status, indtil der slagtes dyr med en 
evt. anden status.

Fremover kan der opstå situationer, 
hvor besætninger får forskellig veteri-
nær status, selv om de faktisk drives 
sammen. Man må derfor fremover også, 
ved flytninger mellem sine egne besæt-
ninger, være opmærksom på konsekven-
serne af at flytte dyr mellem besætnin-
ger med forskellig veterinær status. 

Nye begreber og ny ”fane” i 
Dyreregistrering: Bedrift 
I forbindelse med ophør af samdrift er 
der indført en ny fane i Dyreregistrering; 
“Bedrift”. Via denne fane er det nu mu-
ligt at trække udskrifter på tværs af be-
sætningsnumre. Pt. kan det bl.a. lade sig 
gøre for udskrifterne Mælkeprodukti-
onsopgørelse,  Celletalsopgørelse, Forv. 
kælvninger, Påbegyndte/ikke påbegynd-
te, men flere udskrifter følger.

Nye regler betyder, at 
småkalve kan flyttes tidligere
Reglerne for transport af spædkalve er 
blevet ændret med virkning fra den 1. juli 
2010.

Baggrunden for at ændre reglerne er, 
Justitsministerens ønske om at samle 
alle transportregler i EU-forordningen 
om beskyttelse af dyr under transport 
og Bekendtgørelsen om beskyttelse af 
dyr under transport. Reglerne er generelt 
blevet mere ”fleksible”. Hidtil har det ikke 
været tilladt at transportere kalve, der 
var under to uger gamle. 

Grundlæggende gælder dog at kal-
vens navle skal være fuldstændig helet. 
Det vil sige, at navlestumpen skal være 
faldet af og ny hud vokset hen over nav-
lestedet. Det tager normalt en uges tid.

De nye regler er fremhævet i en blå 
boks nederst på siden.

Fødevarekædeoplysninger
Fra den 1. oktober 2010 forlangte Fødeva-
restyrelsen, at slagterierne skal modtage 
Fødevarekædeoplysninger fra producen-
terne. Baggrunden er en EU-bestemmel-
se. Dvs. alle landmænd i EU skal give 
denne oplysning til slagteriet. 

Det betyder, at man som leverandør af 
kvæg, får og geder til slagtning skal er-
klære, at man ikke er bekendt med, at 
man i sin(e) besætning(er) har sygdom-
me, som kan skabe fødevaresikkerheds-
mæssige problemer. Desuden skal man 
erklære, om dyr i besætningen, som be-
handles med medicin, overholder de 
krav, der er angivet mht. tilbageholdel-
sestid.

Indførelsen har desværre virket noget 
”hovsaagtig” og ”skrivebordsagtig”, og 
været til irritation for mange.

En stor indsats på slagterierne, hos 
vognmænd og personalet på RYK-konto-
rerne har glædeligvis gjort, at der har 
været få gener for de fleste. I skrivende 
stund (primo nov.) er ca. 60 % af oplys-

ningerne på plads. Fremover forventes 
oplysningerne at komme ind mere pro-
blemfrit sammen med de øvrige GHI-er-
klæringer, hvor fristen er 31. marts.

Ny kontrakt med Eurofins
Første januar 2010 fik vi ny kontrakt med 
Eurofins|Steins.

Kontrakten løber i 5 år, og er med til at 
styrke det efterhånden komplicerede 
”setup” vi har mellem traditionel ydel-
seskontrol og veterinærprøver på enkelt-
ko-niveau.

Der er sket en del ændringer, og også 
nogle fravalg. 

Vi håber, at det generelt styrker kvali-
teten:
1.  Indpakning af prøveglas med plastik
2.  Aftenafhentning i biler med køling 

hos assistenterne.
3.  Ureaanalyser er ikke standardanaly-

se, men et tilvalg.
4.  Lactose er ikke en standard, men et 

tilvalg.
5.  Indførelse af eengangsglas i 2011.

Prøver med skidt o.lign.
I hele processen, fra ko til der foreligger 
et analysesvar i Dyreregistrering, er det 
vigtigt, at alle led i kæden fungerer opti-
malt. 

Når vi kikker på statistikken, er der ca. 
0,35% af prøverne, der bliver kasseret på 
laboratoriet som uegnede. Dvs. der kan 
ikke foretages en analyse. Det er ikke et 
stort tal ud af ca. 5.5 millioner prøver år-
ligt, men ”træls” for de ca. 50 landmænd, 
det rammer hver måned. Vi kan kun op-
fordre til, at udvise ekstra omhyggelig-
hed, herunder fokus på rutinerne i for-
bindelse med malkningen.

Efter overgangen til nat-afhentning 
med køl, har vi glædeligvis oplevet færre 
”sure prøver” henover en meget varm 
sommer, og vi ser også en hurtigere leve-
ringstid mht. prøvesvar (figur 1).

Mælkeprøver før goldning: 
PCR-prøver = ny mulighed
Nu kan man benytte ydelseskontrol-
prøverne til at få svar på, om goldkøerne 
har en yverinfektion, der bør behandles 
med antibiotika ved goldning. Det gøres 

ved at bestille en PCR-undersøgelse af 
den mælkeprøve, der i forvejen sendes 
til bestemmelse for fedt, protein og 
celler. 

Undersøgelsen koster 128 kr. pr. ko. 
PCR-undersøgelsen kan bestilles i Dyre-
registrering, eller ved at kontakte RYK.

Automatisk udpegning i Dyreregi-stre-
ring til PCR-undersøgelse er en realitet 
(ved 11 kontrolleringer)
Det er nu muligt én gang for alle, at 
krydse af i Dyreregistrering, om man 
ønsker at tilmelde sig automatisk ud-
pegning af alle de køer, der forventes at 
skulle goldes frem til næste ydelseskon-
trol.

Man modtager en SMS fem dage før 
planlagt kontroldato. SMS-en fortæller 
hvor mange køer, der automatisk er 
blevet udpeget til PCR-undersøgelse 
ved den kommende ydelseskontrol. De 
køer, der udpeges til undersøgelsen, 
vil være køer, der er fra 40 dage før 
goldning og frem til goldning. Har man 
indberettet et eget mål for goldning, 
er det dette mål, der tælles ud fra. Man 
kan altid åbne Dyreregistrering og 
tilføje eller slette køer til undersøgelse. 

Bemærk at der ikke kan bestilles sal-
monella-analyse og PCR-undersøgelse 
på den samme prøve.

Pas på vort elektroniske udstyr
Efter en positiv udvikling på antallet af 
reparationer i 2009, kan vi desværre se, 
at udviklingen er vendt til en ugunstig 
retning. Vi håber, at du/I vil hjælpe med 
at få udgifterne til reparationer ned.

Udstyret er elektronisk og tåler ikke 
hårdhændet behandling. 

TAK for hjælpen!!

Tak til kvægbrugeren for jeres positive 
bidrag under vanskelige økonomiske 
forhold for erhvervet. 
Tak til personalet for en stor og loyal 
indsats i et år, hvor meget ny lovgivning 
har givet mange udfordringer.

Figur 1.
Antal dage fra kontroldato til landmænd kan trække udskrifter i Dyreregistrering

Transport af kalve
Kalve må ikke transporteres, før deres navlested er fuldstændigt helet.
Når navlestedet er fuldstændig helet må:
- Kalve indtil 10 dage gamle transporteres max. 100 km
- Kalve 10 – 14 dage gamle transporteres over 100 km; men max. 8 timer
- Kalve over 14 dage gamle transporteres mere end 8 timer

Når der er skidt i mælkeprøverne, bliver de ikke 
analyseret. I stregkodeglasset til venstre er der 
ligefrem bundfald. Prøverne bliver  heller ikke 
analyseret ved små mængder. 
Glasset til højre indeholder netop en lille klat. 
Derfor bliver det også sorteret fra inden analy-
se. Foto: Ole Kjærsgaard, RYK.
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Tabel 1. Regnskabsoversigt, tusinde kroner 2006 2007 2008 2009
Indtægter, sundhedsarbejde, konsulent og sekretærarbejde
Mælkeafgiftsfonden 1.700 294            296   305
Konsulentydelse og andre indtægter 3.276 4.931 13.307 *) 2.808
I alt 4.976 5.225 13.603 3.113
Indtægter ydelseskontrol 
Grundbeløb/kobidrag 37.484 36.715 40.651 27.785
Mælkeanalyser 0 0 0 15.026
Dansk Kvæg, databasen 13.996 13.689 16.706 17.703
Tid A-kontrol, samt ekstra tid 8.588 10.320 11.179 12.153
Udlejning af udstyr 7.379 8.584 9.883 12.024
Veterinæranalyser 6.180 12.240 16.269 19.292
Andre indtægter, ydelseskontrol, materialesalg 2.588 4.031 5.714 8.978
I alt 76.215 85.579 100.402 112.961
Indtægter lovpligtig registrering m.v.
Registreringsafgift dyr og dokumenter 34.341 32.601 28.296 27.496
GHI 0 0 0 0
Får, svin 7.572 5.961 4.879 7.398
Øremærker 12.756 12.900 14.021 19.887
Lister og tavler, porto 10.703 9.956 10.382 9.765
Diverse lovpligtige indtægter 650 650 0 0
I alt 66.022 62.068 57.578 64.546
SAMLEDE INDTÆGTER, I ALT 147.213 152.872 171.583 180.620
Omkostninger, ydelseskontrol
Analyse omkostninger 14.280 14.126 13.997 14.974
Veterinærprøver 5.862 12.002 16.091 19.374
Dansk Kvæg, databasen 14.027 13.624 17.262 18.091
Vedligehold udstyr 4.246 6.050 8.363 6.171
I alt 38.415 45.802 55.713 58.610
Omkostninger lovpligtig registrering
Øremærker 9.514 9.974 12.718 19.085
Udskrifter og porto 9.047 7.867 8.427 7.874
Projektbetaling Dansk Kvæg, adm. får, geder m.v. 0 0 0 0
Registreringsafgift ministeriet, Dansk Kvæg, m.v. 36.905 31.816 24.711 25.884
I alt 55.466 49.657 45.856 52.843
Omkostninger ufordelt
Løn og gager 36.169 35.658 36.524 37.362
Personaleomkostninger 5.766 5.759 5.663 5.563
Afskrivninger 6.829 7.472 8.353 8.750
Diverse ufordelte omkostninger 8.099 10.419 17.757 *) 16.250
I alt 56.863 59.308 68.297 67.925
SAMLEDE OMKOSTNINGER, I ALT 150.744 154.767 169.866 179.378

Regnskabsoversigt for RYK
Tabel 1 viser RYK´s regnskab for 2009 sammen-

lignet med regnskaberne for 2006, 2007 og 

2008. I 2009 er der i princippet tre væsentlige 

*) Indeholder deltagelse i bluetonguevaccination.

forskelle sammenlignet med 2008.

1.  Der var ingen Bluetoonguevaccinationer

2.  Igen en stigning i veterinærprøver

V/ Direktør Niels Henning Nielsen, RYK

3. større omsætning på øremærker p.g.a. salg 

af svineøremærker fra den 1/10-2009.
Resultat af primær drift -3.531 -1.895 1.715 1.242

Ekstraordinære indtægter/salg af laboratorium 5.200 0 0 0
Opstartsomkostninger 885 0 0 0
Finansielle indtægter 691 688 819 667
Finansielle udgifter 1.467 1.319 1.429 868
Resultat før skat og efter ekstraordinære poster og renter -403 -2.526 1.105 1.041
Skat 106 579 279 340
Årets resultat -297 -1.947 827 701
Egenkapital primo 24.057 23.760 21.813 22.638
Årets resultat -297 -1.947 827 701
Egenkapital ultimo 23.760 21.813 22.638 23.339

Tabel 2. Antal medarbejdere, registrering og ydelseskontrol Primo 2007 Primo 2008 Primo 2009 Primo 2010
Antal medarbejdere, incl. ungarbejdere og prøveudtagere 110 99 97 100
Heraf kontrolassistenter 48 44 45 45
Heraf prøveudtagere, vurderet antal årsværk 10 12 14 14

Tabel 3. Oversigt over udstyr året ultimo
Udstyr 2006 2007 2008 2009

HI- målere 3.234 3.234 0 0

WB – målere 636 636 636 500

EMM 3.500 3.500 3.500 3.500

Lely-shuttler 99 99 136 136

Delaval VMS Autosampler 40 40 108 108

Ezi-scannere 100 100 100 100

Varebiler 9 9 9 10

Tabel 4. Priser for 
ydelseskontrol

2007 2008 2009 2010

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

2.500,00 kr./år 
dog maks 150,00 kr./ko

2.800,00 kr./år
dog maks 150,00 kr./ko

2.800,00 kr./år
dog maks 150,00 kr./ko

Kobidrag, 11 kontrolleringer 55,00 kr./år 57,00 kr./år 34,00 kr./år 34,00 kr./år

Kobidrag, 6 kontrolleringer 44,00 kr./år 46,00 kr./år 23,00 kr./år 23,00 kr./år

Mælkeanalyser pr. stk. 2,74 kr./år 3,14 kr./år

Kobidrag, Dansk Kvæg 27,50 kr./år 31,50 kr./år 34,50 kr./år 34,50 kr./år

Udleje af HI-målere 14,00 kr./måler/kontrl. 16,00 kr./måler/kontrl. 18,00 kr./måler/kontrl. 18,00 kr./måler/kontrl.

Udleje af WB målere 14,00 kr./måler/kontrl. 16,00 kr./måler/kontrl. 18,00 kr./måler/kontrl. 18,00 kr./måler/kontrl.

Udleje af Elektroniske målere 14,00 kr./måler/kontrl. 16,00 kr./måler/kontrl. 18,00 kr./måler/kontrl. 18,00 kr./måler/kontrl.

Udleje af EZI-scanner 40,00 kr./måler/kontrl. 60,00 kr./måler/kontrl. 70,00 kr./måler/kontrl. 70,00 kr./måler/kontrl.

Udleje af Lely Shuttle 190,00 kr./kasse/kontrl. 200,00 kr./måler/kontrl. 210,00 kr./måler/kontrl. 210,00 kr./måler/kontrl.

Udleje VMS Autosampler 190,00 kr./kasse/kontrl. 200,00 kr./måler/kontrl. 250,00 kr./måler/kontrl. 250,00 kr./måler/kontrl.
Timetakst 240,00 kr./time 250,00 kr./time 265,00 kr./time 265,00 kr./time

Timetakst A-kontrol 240,00 kr./time 250,00 kr./time 265,00 kr./time 265,00 kr./time

Tid før kl. 05.30 og efter kl. 18.00 295,00 kr./time 305,00 kr./time 320,00 kr./time 320,00 kr./time

FORTSAT fra side 12
Tabel 1. Regnskabsoversigt, tusinde kroner

2006 2007 2008 2009



RYK  7. ÅRSBERETNING 15RYK   7. ÅRSBERETNING14

Ydelseskontrol:
Omfatter grundbeløb 
(der altid opkræves i 1. kvartal), kobi-
drag, samt evt. rabat ved 6 gange kon-
trol (opkræves i hvert kvartal), beløb til 
Dansk Kvæg (hvert kvartal), antal ana-
lyser, leje af RYKs udstyr, forbrug af tid 
til:  A-kontrol, B-kontrol og afhentning, 
mail- og SMS-udsendelser.

Veterinæranalyser:
Omfatter analyser for paratuberkulo-
se og salmonella, samt PCR-analyser. 
Opkræves efter forbrug. 

Udskrifter:
Omfatter de udskrifter, der er dannet i 
kvartalets løb til besætningen. Udskrif-
terne på regningen er udskrevet hos 
IBM og derefter sendt til besætnings-
ejer. (Nogle lister betales for antal dyr 
gennemsøgt, og ikke antal på listen)

EDB-programmer:
Omfatter EDB-programmer købt ved 
Dansk Kvæg, samt rabat for egenind-
tastning

Andre ydelser:
Omfatter bla. Eksportstamtavler, blod-
typebestemmelse m.v..

Porto:
Omfatter porto i forbindelse med ud-
sendelse af udskrifter fra IBM.

Øremærker:
Omfatter besætningens køb af øre-
mærker i kvartalet og tilhørende por-
to. 

Bluetongue:
Omfatter data ang. bluetongue-vacci-
nation indtastet af RYK-kontoret.

Andet:
Omfatter administrationsomkostnin-
ger i forbindelse med regningen.
Renter og rykkergebyr er tilskrevet, da 
tidligere faktura er betalt for sent.

FORSTÅ FAKTURAEN FRA RYK
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udløbet af den lovmæssige al-
dersgrænse for mærkning af 
kvæg, skal kalven dog allerede 
ved kontrolleringen have isat of-
ficielt CKR-øremærke. Kalven skal 
endvidere være indberettet til 
Kvægdatabasen senest samtidig 
med at ydelseskontroldata opda-
teres. 

3.3.  Inden 1 døgn efter kalvens fødsel 
skal den være mærket eller ken-
detegnet 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 regi-
strering, i be sætningen imellem 
kontrolleringerne på staldregi-
streringsskemaet og stille dem 
til rådighed for indberetning ved 
kontrolleringen.

4.3.  Det påhviler den områdeansvar-
lige for kontrolarbejdets udførel-
se at få ydelseskontrollens data 
 indberettet i fornødent omfang. 
Ansvaret for at fejlrettelser gen-
nemføres efter gældende regler, 
så kontrol regnskaberne opfylder 
stillede kvalitetskrav, påhviler li-
geledes den områdeansvarlige.

5. Kontrolmetoder
5.1.  A-kontrollerede er de besætnin-

ger, hvori foreningens personale 
forestår prøveudtagningen ved 
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 tilknyttet 
ydelses kontrollen.    
Udpegning af besætninger til ef-
terkontrol kan fore tages af RYK 
eller ved udtræk ning hos Dansk 
Kvæg efter nærmere fastsatte 
regler.

 Hvis et medlem nægter at gen-
nemføre efterkontrol, skal RYK 
overføre regnskabet til uofficiel 
status.

7. Officiel/uofficiel ydelseskontrol
 På grundlag af sammenlignin-

gen mellem ydelseskontrol og 
mejerital er følgen de grupper de-
fineret:

7.1. Gruppe I: Officiel ydelseskontrol
 Besætninger med mejerileve-

rancer fra 89 til 98 pct. af kon-
trolleret mælkemængde samt 
fedtprocentafvigelser under 5 
pct. af kontrolleret fedtprocent. 
RYK har ret til at lade efterkontrol 
foretage, når det skønnes beti-
meligt.

7.2. Gruppe II: Officiel ydelseskontrol
 Besætninger med mejerileve-

rancer på 87 og 88 pct. samt 99 
og 100 pct. af kontrolleret mæl-
kemængde og/eller fedtprocent-
afgivelser fra 5 til 7 pct. af kon-
trolleret 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 ydelses-
kontrol

 Besætninger med mejerileve-
rancer mindre end 87 pct. og me-
re end 100 pct. af kontrolleret 
mælkemængde og/eller fedtpro-
centafvigelser 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. Be-

sætningsejerne må have lejlig-
hed til at afgive en sådan doku-
mentation.

 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 overføres til uoffi-
ciel status, såfremt reglerne for 
mærkning af dyr eller for prøve-
malkningen ikke over holdes (kø-
er uden for kontrol, ukorrekte op-
lysninger, antal kon trolleringer 
etc.). RYK’s ledelse træffer be-
slutning herom.

7.5.  Godkendelse af kontrolregnska-
bet

 RYK indtaster oplysning til Dansk 
Kvæg om de besætninger, hvor 
regnskabet skifter til eller fra 
uoffi ciel status.

 Hvis en besætning med uofficiel 
status på kontrolregnskabet  ef-
ter et års forløb fortsat ikke over-
holder kontrolreglerne, kan RYK 
opsige besætningens medlem-
skab af ydelseskontrollen.

 Inden et kontrolregnskab over-
føres til uofficiel status, 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 status  
 på kontrolregnskabet
 Der kan ikke inden for de første 2 år 

efter udgangen af et regnskabsår, 
hvor en besætning har haft uoffi-
ciel kontrol, udskrives eksport-
stamtav ler for noget dyr fra be-
sætningen. Denne blokering føl-
ger dyrene ved omsætning.

 Hvis der indgår perioder med 
uofficiel kontrol i et dyrs resulta-
ter dokumen teres det altid på in-
denlandske stamtavler.

 Organisationer eller myndighe-
der kan knytte andre indenland-

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 september 
måned eller ved ejerskifte til mel-
de sig et af følgen de 2 kontrolsy-
stemer:

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 3 gange i 
døgnet, og hvor der anvendes 
godkendte elektroniske mælke-
målere,  som angiver tidspunktet 
for hver enkelt kos malkning, kan 
besætningsejeren nøjes med at 
udtage mælkeprøve til analyse 
ved den ene malkning i kontrol-
døgnet. Af hensyn til at opnå 
størst mulighed sikkerhed i ydel-
sesberegningen bør mælkeprø-
verne udtages skiftevis morgen 
og aften. 

  Alle øvrige besætninger med 11 
kontrolleringer skal udtage 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 2 malkninger i kon-
troldøgnet.

 Besætningsejeren skal indberet-
te korrekt goldningsdato for 
mindst 90% af samtlige køer. 

1.2.3 Ved robotmalkning, hvor der skal 
udtages prøve ved mere end én 

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

malkning pr. ko i kontroldøgnet, 
skal prøveudtagningsudstyret 
være tilsluttet robotten i en peri-
ode på mindst 16 timer, og robot-
ten skal være indstillet til at kun-
ne udtage mindst 2 prøver pr. ko i 
perioden. Herved opnås i gen-
nemsnit 1,8 malkning pr. ko i kon-
troldøgnet.

 
 Bestemmelserne i punkt 1.2 skal 

sikre, at der udtages mindst 11 
mælkeprøver fra en ko, der har 
mælkeydelse ved hvert kontrol-
døgn i hele kontrolåret. Tabellen 
viser, hvordan reglerne sikrer det-
te

Kontrolle-
ringer

Malk-
ninger

Prøver pr 
kontrol

Prøver 
pr år

11 2 1 11

11 3 1 11

11 robot 1 11

6 2 2 12

6 3 2 12

6 robot 1,8 11

1.3. Såfremt besætningen ikke over-
holder kravene i den ordning, den 
står tilmeldt, vil kontrolregnska-
bet for det pågældende år få uof-
ficiel status.  

1.4. Samtlige køer af malkerace, der 
står i besætningen, skal medta-
ges i kontrol regnskabet, og alle 
malkende køer på kontroldagen 
skal ydelses kontrolleres.  

1.5.  En ko må tidligst kontrolleres 3. 
døgn (4. dag) efter kælv ning.   
En ko skal regnes for gold fra den 
dag, den ikke længere malkes re-
gelmæssigt.

1.6.   Til bestemmelse af  mælke-
mængden må kun benyttes de af 

Dansk Kvæg godkendte veje- og 
måleapparater. Udstyr tilhøren-
de ydelseskontrollen skal mindst 
1 gang årligt kontrolleres og ju-
steres efter den metode produ-
centen af udstyret har meddelt 
ICAR. Udstyr tilhørende besæt-
ningsejere skal kontrolleres og 
justeres efter de anvisninger pro-
ducenten har meddelt ICAR. Be-
sætningsejer er ansvarlig for, at 
RYK modtager kopi af rapport 
over afprøvning af udstyret.

1.7.  Mælkemængden angives i kg 
med 1 decimal. Der udtages en 
repræ-senta tiv mælkeprøve af 
den en-kelte kos mælkemængde.

1.8.  Mælkeprøveflaskerne skal være 
forsynede med propper eller låg, 
og må opbevares forsvarligt mel-
lem malketiderne.    
Tilhørsforholdet mellem en gi-
ven 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 ef-
ter kontrolsystemer, der er god-
kendte af Dansk Kvæg for det på-
gældende udstyr.

3. Identifikation
3.1.  Samtlige dyr skal være mærket 

og registreret i henhold til de til 
enhver tid gældende myndig-
hedsbestemmelser for mærk-
ning og registrering af kvæg.

3.2.  Hvis første kontrollering efter 
kalvens fødsel finder sted, inden 

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK
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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 kontrolleringer

• 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 eksportstam-

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 pe-
riode med uof fi ciel kontrol. I kolonnen 
”Kg F+P” vil der stå “Uoff.”

•  Andre interessenter (avlsarbejde, handel 
m.v.) kan tilknytte egne konsekvenser.

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK

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 of-
ficiel afstamningskontrol. 

 Ydelseskontrollens personale 
skal i denne forbindelse overhol-
de almindelige hygiejneregler. 
Hvis besætningsejeren herud-
over kræver anvendelse af over-
trækstøj og/eller særligt fodtøj, 
skal dette stilles til rådighed af 
besætningsejeren.

8.3.  Ejeren af et CKR-øremærket dyr 
har adgang og udnyttelsesret til 
alle oplysninger i Kvægdataba-
sen om dyret og dets afstam-
ning.

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 
kvæ gavls foreningen og/eller den 
produktions vejledning, som står 
tilknyttet besæt ningen på Kvæg-
databasen. 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. dyrlæge, private råd-
givere, forsøgsinstitutioner, regn-
skabskontorer, planteavlskonto-
rer m.fl.) direkte adgang til be-
sætningens data. Sådanne tilla-
delser gælder, indtil ændring 
meddeles eller for en afgrænset 
periode. De data, der efter eje-
rens tilladelse er direkte adgang 
til, må af modtagerne kun benyt-
tes internt i forbindelse med op-
gaver i 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 
besæt ningen, før der ved ny 
skriftlig meddelelse fra besæt-
ningsejeren gives meddelelse 
om, at blokeringen ønskes ophæ-
vet.

 Besætningsejeren kan give tilla-
delse til, at andre offentliggør re-
sultater fra besætningen.

8.6.  Dansk Kvæg har automatisk ad-
gang til at trække på besæt-
ningens data til generelle, tvær-
gående 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 gæl-
dende fra 22/04 2008.

Kvier fra Raunhøj Holsteins og Hårup Bondegård på græs ved Videncentret for Landbrug i Skejby. Foto: Uffe Lauritsen, RYK
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Regler for efterkontrol:
1. Omfang af efterkontrol
1.1. Der foretages årligt efterkontrol i 

mindst 3% af besætningerne i hver 
region. 

2. Udtrækning af besætninger
2.1. Kontrolforeninger og Viking Dan-

mark 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 ved starten 
af hvert kvartal udtrækkes mindst 
0,75% af de aktive, ydelses-kontrolle-
rede besætninger i hver region. 

 Først udtrækkes 0,15% tilfældigt 
blandt samtlige besætninger. De re-
sterende 0,60% trækkes derefter 
blandt de besætninger, som er ind-
berettet fra kontrolforeninger eller 
Viking Danmark.

 Hvis der ikke fra kontrolforeninger 
og Viking Danmark er meddelt det 
nødvendige antal besætninger til ef-
terkontrol, udtrækker Dansk Kvæg 
supplerende besætninger. Til brug 
ved supplerende udtrækning kan 
Dansk Kvæg fastlægge fordelingstal 
for særlige grupper af besætnin- ger.

2.3. Dansk Kvæg meddeler umiddelbart 
efter udtrækningen ydelseskonsu-
lenterne hvilke besætninger, der er 
udtrukket til efterkontrol. 

2.4. Kontrolforeningerne er forpligtet til 
at gennemføre efterkontrol i de ud-
trukne besætninger, men kan her 
udover foretage efterkontrol i andre 

besætninger på eget initiativ. 
2.5. Efterkontrollen foretages på foran-

ledning af RYK’s afdelingsleder i om-
rådet af en foreningsansat person 
med de nødvendige kvalifikationer.

2.6. 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

3. Gennemførelse af observeret malk-
ning

3.1. RYK’s afdelingsleder foranlediger, at 
en RYK-medarbejder med fornødne 
kvalifikationer uanmeldt aflægger 
besøg ved ydelseskontrol og ud fra 
en checkliste kontrollerer forhold 
vedrørende anvendelse af mælke-
målere m.v. samt identifikation af 
køer under malkningen.

3.2. Data fra observerede malkninger 
skal af kontrollanten afleveres til 
RYK’s afdelingsleder, som sammen 
med kontrollanten diskuterer resul-
taterne og eventuel opfølgning.

4. Gennemførelse af datakontrol
4.1. RYK’s afdelingsleder kontrollerer ma-

nuelle rettelser på de originale data-
strimler udskrevet fra datahandle-
ren og afleveret til kontrolassisten-
ten ved mindst tre på hinanden 
følgende kontrolleringer. Disse må 
kun undtagelsesvist indeholde ma-
nuelle rettelser. Rettelsernes antal, 
retning og tilknytning til enkeltkøer 
vil blive kontrolleret.

4.2 RYK’s afdelingsleder eller en RYK-
medarbejder kommer mellem 5 og 

8 dage efter normal ydelseskontrol i 
besætning med malkerobotter uan-
meldt på ejendommen og får ud-
skrevet nye lister fra malkerobotter-
ne med resultater, der viser samtlige 
malkninger i mindst 14 dage. Det 
kontrolleres, at resultaterne fra disse 
nye lister ikke afviger fra den mælke-
ydelse, der er angivet for de enkelte 
køer på kontroldagen.

5. Gennemførelse af forlænget ydel-
seskontrol

5.1 RYK’s afdelingsleder kan vælge at 
gennemføre forlænget ydelseskon-
trol, som består i, at en foreningsan-
sat dagen efter ordinær ydelseskon-
trol foretager en ny fuldstændig 
ydelseskontrol. RYK’s afdelingsleder 
kontrollerer, at resultaterne fra den 
forlængede ydelseskontrol svarer til 
resultaterne fra den ordinære ydel-
seskontrol. 

6. Opfølgning
6.1. Hvis der ved efterkontrol findes uac-

ceptable afvigelser, foretager kon-
trolforeningen yderligere opfølg-
ning med henblik på at finde årsa-
gen til afvigelserne. 

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

personale.   

I høstens tegn. 
Foto: Uffe Lauritsen, RYK

Efterkontrol i 
ydelseskontrollen
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Det er nu et år siden vi ændrede regler-
ne for efterkontrol. På baggrund af erfa-
ringer indhøstet i løbet af de første ob-
serverede malkninger har vi nu finju-
steret de skemaer, som skal bruges i 
forbindelse med de forskellige typer af 
malkeanlæg. Det nye system kører der-
for nu som ønsket. Det betyder, at efter-
kontrol normalt ikke belaster landman-
den med ekstra tidsforbrug til ydelses-
kontrol, og at sikkerheden i efterkon-
trollen bevares.

Tidligere bestod efterkontrol i, at en 
foreningsansat medarbejder dagen ef-
ter ordinær ydelseskontrol foretog en 
ny fuldstændig ydelseskontrol. Hvis de 
elektroniske mælkemålere bliver an-
vendt korrekt, er en række manuelle 
fejlmuligheder fjernet. Tilbage står nog-
le andre forhold, som det fortsat er rele-
vant at kontrollere, men det kan klares 
uden at gennemføre en fuldstændig ny 
ydelseskontrol.

Det er vigtigt, at mælkemålerne er 
koblet korrekt til malkeanlægget og be-
tjenes korrekt. Det er vigtigt, at man er 
helt sikker på, hvilken ko der bliver mal-

ket. Dette kan specielt være et problem 
i malkestalde og malkekarruseller samt 
i systemer med halsbåndstransponde-
re, hvor man måske ikke har fået indbe-
rettet, at transpondere er flyttet mel-
lem køer. Det er typer af fejlmuligheder, 
der kan kontrolleres ved en såkaldt ”ob-
serveret malkning.” Kontrolassistenten 
kommer i forbindelse med en alminde-
lig ydelseskontrol uanmeldt forbi og ob-
serverer, hvordan malkningen gennem-
føres.

Kontrolassistenten skal udfylde en li-
ste over de forhold, som han skal obser-
vere under malkningen. Kontrolassi-
stenten skal ved observeret malkning 
kontrollere om besætningens malkesy-
stem og korrektionsmetode (hvis der er 
færre mælkeprøver end malkninger) er 
registreret korrekt i Kvægdatabasen, da 
det har betydning for at få beregnet de 
rigtige ydelsestal.

Andre typer af fejl kan kontrolleres 
ved kontrol af data. Der bør normalt 
ikke være behov for at rette oplysninger 
på de strimler, der skrives ud efter prø-
vemalkningen. Der kan måske være 

gode grunde til, at der ved en enkelt 
kontrollering er rettet på data, men 
hvis der ofte er rettelser på strimlerne, 
er der grund til at kontrolforeningen 
kigger nærmere på kontrolarbejdet i 
besætningen. Efterkontrol i besætnin-
ger med automatisk malkning kan be-
stå i kontrol af de af robotten registre-
rede mælkemængder pr. ko i en perio-
de omkring kontroldatoen.

Muligheden for at gennemføre efter-
kontrol som tidligere (fuldstændig 
ydelseskontrol dagen efter normal 
ydelseskontrol) er fortsat til stede, men 
det vil ikke være en metode, der nor-
malt anvendes.

Efterkontrollen tjener som kvalitets-
sikring af ydelseskontrollen i Danmark, 
således at vi over for ICAR, danske myn-
digheder og udenlandske kvægorgani-
sationer kan vise, at data fra officiel 
ydelseskontrol i Danmark er sikre og 
pålidelige. Samtidig tjener efterkontrol-
len til at vejlede besætningsejere, der 
har problemer med at lave ydelseskon-
trollen korrekt.

RYK har jævnligt gæster fra udlandet. Her er det kolleger fra Norge, som får kyndig instruktion af kontrolassistent Søren Nielsen, Mors. 
Foto: Uffe Lauritsen, RYK
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1. Officiel afstamning anerkendes kun 
for dyr, der er mærket i henhold til 
gældende lovbestemmelser, og 
som er optaget i den af  Dansk Kvæg 
etablerede centrale Kvægdatabase.

2. Afstamning på moders side kan på 
danskfødte dyr oprettes uden for-
ældreskabsbestemmelse på 
grundlag af lovpligtig indberetning 
af dyrets fødsel (herunder mode-
rens nummer)

3. Afstamning på faders side kan på 
danskfødte dyr oprettes uden for-
ældreskabsbestemmelse 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 indbe-
rettes inden indberetning af den 
efterfølgende kælvning, men det 
anbefales, at indberetning foreta-
ges straks efter hændelsen.

 Hvis fejl eller mangler i registrering 
af inseminering, løbning eller løbe-
periode m.v. ikke er rettet inden 6 
måneder efter fødsel af den resul-
terende kalv, kan kalvens afstam-
ning kun oprettes efter bekræften-
de forældreskabsbestemmelse. 

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 Kvæg-
databasen. Det gælder såvel for 
danske som for udenlandske em-
bryoner og ilægninger.

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

semineringstyren eller løbetyren 
indeholdende bekræftet forældre-
skabsbestemmelse

• Blodtypekort eller DNA-kort på 
donorko/-kvie, helst med faderskab 
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 skylle-
attester, ilægninger eller udenland-
ske stamtavler ikke er indberettet 
inden kalven er 6 måneder gam-
mel, kan afstamningen for en 
danskfødt kalv kun anerkendes of-
ficielt efter forældreskabsbestem-
melse (blodtype / DNA).

6. For importeret avlsmateriale kan 
afstamningen oprettes og aner-
kendes officielt uden forældre-
skabsbestemmelse, såfremt im-
portøren dokumenterer, at dyret el-
ler 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 foræl-
dreskabsbestemmelse 

 Embryoner
• Officiel stamtavle på donorko/-kvie
• Blodtypekort eller DNA-kort på 

donorko/-kvie, helst med faderskab 
bekræftet

• Officiel stamtavle på anvendt inse-
mineringstyr 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 foræl-

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:

dreskabsbestemmelse
 Hundyr
• Original eksportstamtavle (Export 

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 oprindeli-
ge navn (såkaldt ‘langt navn’). Det-
te navn kan ikke ændres uden 
skriftlig tilladelse fra den oprindeli-
ge navngiver eller dennes repræ-
sentant. Ejeren af et ikke navngivet 
dyr kan tildele dyret et navn og ved 
indberetning få dette registreret i 
Kvægdatabasen. Dyr kan admini-
strativt tildeles et såkaldt ‘kort 
navn’ på indtil 10 karakterer. Det 
korte navn skal så vidt muligt af-
spejle ‘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 ad-
gang til at foretage besætningstil-
syn med mulighed for kontrol af 
øremærkning, avlsmæssige opteg-
nelser samt registreringer i staldre-
gistreringsblokken.

10. I særlige tilfælde kan stambogsud-
valget eller stambogsføreren dis-
pensere fra ovenstående regler, når 
det skønnes begrundet og formåls-
tjenligt.

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK

Mærkning af kvæg
2010 blev året, hvor elektronisk mærk-
ning (EID) af kvæg blev obligatorisk i 
Danmark. Alt kvæg, der efter 31/5 2010 
mærkes første gang med danske øre-
mærker (kalve og importerede dyr), skal 
have et EID mærke i dyrets venstre øre, 
sådan som kalven på nedenstående bil-
lede. I dette tilfælde er det et rundt elek-
tronisk mærke, men der kan også fås EID 
mærker med flap, således at man kan 
læse mærkerne i begge ører på afstand. 

Allerede fra udgangen af februar 2010 
blev alle nye nummerserier leveret med 
EID. I maj måned blev åbnet for bestilling 
af et elektronisk mærke til tidligere udle-
verede, men endnu ikke isatte, sæt af 
øremærker uden EID. Så kan man undgå 
huller i nummerserierne i besætninger-
nes dyr. 

Hvis man hurtigt vil i gang med at ud-
nytte de muligheder, som EID giver, kan 
man købe et elektronisk mærke til de dyr, 
som er nu er mærket uden elektronik.

Elektroniske mærker
De godkendte EID mærker er med lav 
frekvens (134,2 kHz), hvilket betyder, at 
deres signaler næsten ikke svækkes af at 
gå gennem væsker og kropsvæv. Mær-
kerne kan være med HDX (half duplex) 
eller FDX-B (full duplex) teknik. Læseaf-
standen på mærkerne er relativt kort, 
hvilket er en fordel, når man vil håndtere 
enkeltdyr. Jo mindre læseafstand, jo stør-
re sikkerhed er der for, at læseren får fat 

på netop det dyr, der lige nu står i sorte-
ringslågen eller malkerobotten. 

Naturligvis skal læseafstanden samti-
dig være så stor, at mærkerne kan anven-
des i almindelig praksis. Dette sikres ved 
at EID mærkerne inden godkendelsen 
har gennemgået en ISO-test af nogle 
elektroniske parametre, og derved har 
bevist, at de overholder rimelige mind-
stekrav. Alle i Danmark godkendte EID 
mærker til kvæg kræver således en felt-
styrke under 0,6 A/m for at blive aktive-
ret. Det er det halve af, hvad EU kræver 
for elektroniske mærker til får og geder 
og væsentligt lavere end Canada kræver 
for mærker til kvæg. Det sikrer danske 
kvægbrugere, at mærkerne kan læses på 
god afstand.

Læsere
Som før nævnt kan mærkerne være med 
HDX eller FDX-B teknik. Øremærkernes 
egenskaber er testet, og når de opfylder 
samme krav til de elektroniske parame-
tre, er det læserens kvalitet, der afgør, 
hvilken afstand mærkerne kan læses på. 
Det er vigtigt altid kun at købe såkaldte 
ISO-læsere, som læser både HDX og FDX-
B (såkaldte ISO-læsere). Nogle læsere 
fungerer bedre med den ene teknologi 
end med den anden, så man bør også 
samtidig sikre sig, at læseren er i stand 
til at aflæse begge typer mærker fra næ-
sten samme afstand. Læseren kan nor-
malt kalibreres, men man skal huske at 

stille kravet, inden man køber den. Så be-
høver man ikke spekulere på typen af 
øremærker, hvis man indkøber dyr fra 
andre besætninger.

Aktivitetsmåling
De elektroniske øremærker bliver aktive-
ret med energi fra læseren. De indehol-
der ikke batterier, og de kan derfor ikke 
opsamle data som f.eks. en aktivitetsmå-
ler. Aktivitetsmålere er typisk interessan-
te for at finde dyr i brunst. Når dyrene så 
er drægtige, kan man flytte aktivitets-
målerne til andre dyr. Man behøver såle-
des ikke en aktivitetsmåler til hvert dyr i 
besætningen. 

De elektroniske mærker er der altid, og 
de kan derfor med fordel anvendes til 
automatisk identifikation og sortering af 
alle dyr.

Alle får fordele med EID 
Elektronisk identifikation gør det ikke 
bare muligt at lave automatisk håndte-
ring af dyr. Det vil også reducere antallet 
af registreringsfejl til et minimum. Med 
elektronisk identifikation undgår vi læ-
sefejl og skrivefejl, og vi får altid dyrets 
fulde nummer med. Det sidste er især en 
fordel for servicepersonale som insemi-
nør, dyrlæge og klovbeskærer, samt for 
transportører, samlesteder (auktioner, 
markeder m.v.), slagterier og destrukti-
onsanstalt. Slagterierne og DAKA er alle-
rede i gang med at forberede deres an-

Det elektroniske mærke isættes dyrets venstre øre. Foto: Ole Klejs Hansen, RYK

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK
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Læs mere om øremærker med tekst på:
http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/RYK/Sider/kvaegmark.aspx 

vendelse af elektronisk identifikation. Så 
selv om besætningsejeren måske ikke 
selv gør brug af mulighederne hjemme i 
besætningen, får han alligevel del i man-
ge af de fordele, som elektronisk identifi-
kation giver. Fra midten af 2011 vil næ-
sten alle ungtyre til slagtning være med 
EID. Fra efteråret 2011 vil næsten alle kvi-

Overvågning af salmonellastatus 
i mælkeleverende og 
ikke-mælkeleverende besætninger
Besætninger bestående af ikke mælke-
producerende hundyr af malkerace skal 
registreres med betegnelsen ”kvieho-
tel” uanset om det kun er dyr fra én ejer 
og om besætningen ligger på en gård 
ejet af samme person.

Der er ingen direkte sammenhæng i 
besætningers salmonellastatus, selv om 
de har samme ejer. Ved flytning af dyr 
mellem besætninger med samme ejer 
beregnes veterinær status fuldstændig 
som om dyrene blev flyttet mellem be-
sætninger med forskellige ejere. Salmo-
nellastatus bliver overvåget særskilt på 
hver enkelt besætning.

Salmonellastatus i mælkeproduceren-
de besætninger overvåges automatisk 
via mælkeprøver hvert kvartal fra mejeri-
et. Ikke mælkeproducerende besætnin-
ger overvåges via blodprøver. 

Om ”kviehotel”
Et kviehotel er en besætning af ikke 
mælkeproducerende hundyr af malke-
race. Ikke mælkeproducerende hundyr 
er typisk kvier, men goldkøer er heller ik-
ke mælkeproducerende, og man må 
derfor gerne have goldkøer i et kvieho-
tel.

Når man opretter en ny besætning 
(herunder også et kviehotel), tager de 
dyr, som flytter ind i besætningen, deres 
salmonellastatus med sig. Kommer alle 
dyrene fra en besætning med status 1, 
får kviehotellet som udgangspunkt også 
salmonellastatus 1. Kommer der dyr med 
lavere status, får kviehotellet samme 
status som dyret med den laveste status.

Til overvågning af besætningens sta-
tus bliver der automatisk bestilt slagte-
blodprøve 120 dage efter seneste slagt-

ning eller besætningens oprettelse. Men 
besætningens status påvirkes ikke af be-
stillingen. Besætningens status ændres 
kun som følge af overvågningsprogram-
met, hvis en slagteblodprøve viser for 
høje titerværdier.

Besætningens status rykker ikke auto-
matisk op, hvis en efterfølgende slagte-
blodprøve har en lav titerværdi.

Er status gået ned, skal der udtages 8 
blodprøver på dyr ude i besætningen, for 
at få status rykket op igen. Alle 8 prøver 
skal være med lave titerværdier.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
Hanne Klejs Hansen (hkh@vfl.dk)

er til inseminering være med EID, og fra 
sommeren 2012 breder EID sig hurtigt 
blandt køerne. Derfor er det nu, der skal 
udvikles systemer, hvor EID udnyttes op-
timalt i alle led. Leverandører af staldtek-
nik må indstille sig på, at landmanden vil 
kræve, at identifikationen skal klares via 
dyrenes elektroniske øremærker. 

Godkendte mærker
Billederne viser de mærker og tænger, 
der for tiden er godkendte til mærkning 
af kvæg. Bemærk at anvisningerne ved-
rørende tænger gælder for kvægmærker. 
Det er ikke sikkert, at anvisningerne gæl-
der for øremærker til andre dyrearter. 

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK
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På I/S Østergaard foregår al registre-
ring og selektion via elektroniske øre-
mærker. Det er enkelt og ligetil, mener 
ejerne om systemet, der nu har funge-
ret i to år. 

Står man og skal have ny staldteknik, er 
det måske en god idé at overveje, at 
bruge den del, som allerede sidder på 
dyrene, nemlig øremærkerne. Det var, 
hvad man valgte at gøre på I/S Østerga-
ard ved Vejen: 

”Før brugte vi transpondere om bene-
ne. Men vi har fast gulv, og køerne kom-
mer på græs. Derfor blev transponderne 
beskidte. Og ofte oplevede vi, at de kom 
til at sidde for stramt, når dyrene kom ud. 
Det system kunne vi ikke køre med,” for-
tæller Bo Østergaard. Han driver sam-
men med sin bror, far og fem fuldtidsan-

satte I/S Østergaard ved Vejen. Gården er 
økologisk og tæller 500 jerseykøer. 

“Vi stod altså og skulle have nyt sy-
stem, og vidste, at øremærker ville blive 
et lovkrav. Og hvorfor bruge transponde-
re når øremærkerne kan bruges? Med 
øremærkning havde vi et system, der var 
enkelt og ligetil – og det tiltalte os”. For-
tæller Bo Østergaard.

De solgte transponderne og har ude-
lukkende kørt registrering og selektion 
via øremærkning de seneste to år. Det vil 
sige registrering i malkeanlæg og selek-
tion ved sorteringslåger. De 500 køer 
græsser ude om dagen som en samlet 
gruppe, men bliver efter aftenmalknin-
gen automatisk sorteret ud i tre hold: 
”Første 50 dage efter kælvning”, ”Første-
kalvs” og ”Øvrige”. 

”Vores holdinddeling er en stor fordel: 

Nykælverne skal have særlig opmærk-
somhed, førstekalvskøerne bliver ikke 
trynet af de ”gamle”, og vi kan optimere 
rent fodringsmæssigt.  Og så sorteres 
der naturligvis også ud til dyrlæge, inse-
minør osv.”, forklarer Bo Østergaard. 

Han tilføjer, at de også har planer om 
at montere en vægt i kalvestalden til tjek 
af tilvækst, samt tjek af vægt før afgang 
til kviehotel og igen ved hjemkomst. 

”Det vil være supernemt med øre-
mærkerne,” bemærker Bo Østergaard. 

Elektroniske øremærker gør det også 
muligt, at etablere registrering ved sut-
teanlægget til kalvene, så de kan fodres 
individuelt.

Tidsbesparende og sikkert
Bo Østergaard forklarer, at medarbej-
derne har en helt fast procedure om-

Elektroniske øremærker 
erstatter transpondere

Til venstre for Bo Østergaard ses antennen ved sorteringslågerne. Bag antennen sidder en plade, så det ikke er en ko ude på den anden side, som 
registreres. Foto: Kirsten Marstal, Videncentret for Landbrug, Kvæg.

V/ Informationskonsulent Kirsten Marstal, Videncentret for Landbrug, Kvæg

kring isætning af øremærker få timer 
efter kalvens fødsel. Det sker samtidigt 
med, at kalven får råmælk.

”Det er simpelthen så nemt. Så behø-
ver vi ikke tænke mere over registrering. 
Når kvien kommer ind i malkestalden 
ligger hele hendes historie jo allerede på 
computeren. Vi skal ikke give hende 
transponder på og kode den sammen 
med hendes nummer. Og der er ikke no-
get med at slette på transponderen, når 
koen er sendt til slagtning,” fortæller Bo 
Østergaard. Han regner med, at de spa-
rer omkring en time om ugen på den 
konto. At der ikke skal skiftes transpon-
der fra dyr til dyr betyder samtidigt, at re-
gistreringssikkerheden er stor.

Med transponderne røg også aktivi-
tetsmålerne.  Men det har ifølge Bo 
Østergaard ikke haft nogen betydning 

Allerede få timer efter fødslen får kalven øremærke i. Når kalven er blevet til kvie og kommer ind i malkestalden, ligger hele hendes historie allerede i 
computeren. Foto: Kirsten Marstal, Videncentret for Landbrug, Kvæg

for reproduktionsresultaterne. ”Vi har 
strammet op om vores opsyn, som er en 
fælles opgave for os alle. Og det fungerer 
fint,” forklarer han og tilføjer, at hvis man 
ikke er tryg ved det, kan man købe aktivi-
tetsmålere til de dyr, som skal overvåges.

Læseteknikken skal tilpasses
Men registreringen er naturligvis ikke 
gjort alene med de elektroniske øremær-
ker. Den antenne man har, skal fungere 
sammen med øremærkerne. På I/S 
Østergaard var de heldige, at de Strang-
koantenner, som sad der i forvejen, godt 
kunne køre sammen med øremærkerne. 
Derfor var der stort set ingen ekstra ud-
gifter forbundet med skiftet. Her skulle 
antennen bare flyttes. Sådan er det des-
værre ikke altid. Hvis det ikke er tilfældet, 
kan det koste omkring 10.000 kr. for hver 

antenne, der skal skiftes. Samtidig skal 
der måske ændres i de programmer, der 
skal modtage data fra de nye læsere. 

Flere muligheder om få år
At det er en god idé at udnytte mulighe-
derne i de elektroniske øremærker, er 
man heller ikke i tvivl om hos RYK. Og 
Landskonsulent Ole Klejs Hansen er 
overbevist om, at mulighederne vil blive 
flere og flere de kommende år: 

”Om få år, når alle dyr har elektroniske 
øremærker i, vil de folk som servicerer 
besætningerne helt sikkert også benytte 
øremærkerne: Her tænker jeg både på 
dyrlægen, inseminøren, klovbeskære-
ren, vognmanden – og naturligvis slag-
terierne,” forklarer Ole Klejs Hansen.   

Elektroniske øremærker har været lov-
pligtige siden den 31. maj 2010.    

Husk at besøge RYK’s hjemmeside på: 
www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/RYK
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Velfungerende 
ydelseskontrol

V/ Afdelingsleder Torben Møller, RYK Syd

Ydelseskontrol - kvalitet 
Såvel besætningsejeren som RYK er selvføl-
gelig interesseret i den bedst mulige kvali- 
tet i arbejdet – og andre, såsom rådgivnings-
sektoren og kvægavlsforeningen, har naturlig-
vis samme interesse. 

Intet resultat er dog bedre end de til grund 
liggende data, og derfor er det særdeles 
vigtigt, at håndteringen af data, af udstyr og 
af mælkeprøver sker omhyggeligt og korrekt.

Ansvaret for de grundlæggende data er 
besætningsejerens – ansvaret for behand-
lingen af besætningsejerens korrekte data er 
RYKs.
Regler for Ydelseskontrollen findes optrykt i 
RYKs årsberetning.

Identifkation – øremærkning
Alt kvæg skal være mærket med 2 øremærker, 
hvoraf det ene skal være elektronisk og sidde 
i dyrets venstre øre. Elektroniske øremærker 
godkendt af Fødevarestyrelsen overholder 
gældende ISO-standard for EID (elektronisk 
identifikation) af dyr. Øremærkerne kan 
være med 2 forskellige teknologier, nemlig 
enten HDX eller FDX-B. Derfor er det meget 
vigtigt, at man som besætningsejer stiller 
krav til leverandører af staldteknik om, 
at læserne skal kunne aflæse både HDX 
og FDX-B og læse begge typer lige godt 
– en sådan læser kaldes i fagsproget for 
en ISO-læser. Med en ISO-læser kan man 
frit skifte øremærkefabrikat og indkøbe 
dyr fra besætninger, som bruger et andet 
øremærkefabrikat, end man selv gør.

Kontroldagen
Registrering
 På kontroldagen bør alle registreringer  

– kælvninger, evt. køb af køer, afgang af 
køer m.v. – være a`jourført helt frem til 
den pågældende dag, og det gælder også 
flytninger mellem egne besætninger, så 
beregningsarbejdet ved kontrolleringen 
ikke ”går i stop” grundet manglende 
indberetninger.

Malkeanlægget
 Selve anlægget skal selvfølgelig være 

i orden og arbejde med tilstrækkelig 
pumpekapacitet og det rette vacuum-
niveau – min. 38 kPa i malkestalde og  
min. 49 kPa i bindestalde som anlægs-
vacuum, altså på mælkeledningen under 
malkningen. 

 Specielt skal nævnes luftindtaget i mæl-
kecentralerne – de skal være rene.

 Kontroldøgnets længde
 Dette skal omfatte 24 timer (1 kvarter 

= ca. 1% af døgnet = ca. 1% af døgnets 
mælkemængde).

De enkelte køer
 Det er altafgørende, at de enkelte køer ved 

kontrollering identificeres og registreres 
korrekt

 Pas på ved indgang til malkestalden, 
at ingen køer overhaler hinanden – alt 
efter malkestaldens størrelse kan dette 
medføre fejlregistrering af adskillige køer.

Konumre og transpondere
 Hvis der bruges anden form for 

elektronisk identifikation end elektroniske 
øremærker, er det selvsagt meget vigtigt, 
at koblingen mellem koens 11-cifrede CKR-
nr. og transpondernummeret er korrekt. 
Tjek indberetningen, hver gang der 
kommer nye køer til – kvier eller indkøbte 
køer.

Tid
 Udstyret skal være klar til afhentning kl. 

8.30.  
Brug og vask af udstyret. 
 Uanset hvilket udstyr, man bruger, er det 

særdeles vigtigt, at det bruges korrekt, 
altså i henhold til brugervejledningen. 
Ved den mindste tvivl – da spørg kontrol-
assistenten.

 Det udstyr, som man lejer af RYK, har man 
krav på at modtage ordentligt rengjort, og 
man har så også pligt til at aflevere det 
ordentligt rengjort – og det samme gælder 
mælkeprøverne, Arla-kasserne såvel som  
de enkelte prøveglas. 

 Husk efter endt malkning at vende glas-
sene et par gange, så konserveringsmidlet 
opløses.

EMM
 Korrekt ophængning er således, at de 

hænger lige (især vigtigt sideværts) og 
i malkestalde i højde med koens yver 
(ikke under), i bindestalde sammen med 
aftageren.

 Slangerne bør ikke være længere end 
nødvendigt,

 Det kan stærkt anbefales, at EMM efter 
montering på malkeanlægget vaskes, 
inden malkningen påbegyndes. 

 Husk, at slangerne, som man selv har 
liggende fra kontrol til kontrol, absolut 
skal vaskes, inden montering på EMM.

 Efter malkning skal EMM naturligvis 
vaskes på anlægget og derefter også 
vaskes udvendig.

Robotkasser – shuttler, Lely og autosamplere, 
DeLaval (her benævnt under et robotkas-
ser)
 Det tilbydes, at kontrolassistenten til- 

og frakobler robotkasserne, og det kan 
absolut anbefales.      

     Ved til- og frakobling af robotkasserne 
skal robotterne være stoppet.

      Efter tilkobling bør man påse, at der 
malkes 1-2 køer, og at tingene fungerer, 
som de skal, inden man forlader stedet. 

 Efter malkning skal robotkasserne natur-
ligvis vaskes på anlægget – firmaets 
anvisninger desangående skal følges – og 
derefter også vaskes udvendig.                                            

  Én gang årligt skal der ved firmaets mon- 
tører foretages en afprøvning af robot-
terne.

Egne fastinstallerede mælkemålere
 Her kan det stærkt anbefales at bruge 

EDB-programmet Multilink, hvilket langt  
de fleste også gør – det er arbejdsbespar-
ende og mindsker risikoen for fejl.

 Husk at vaske de såkaldte kander før brug.
 Én gang årligt skal der ved firmaets 

montører foretages en afprøvning af 
mælkemålerne. 

Hjælp os – omkostningerne til vedligehold 
og reparation er for store på både EMM og 
robotkasser. 
 Vask udvendig bør ske med en børste - 

de tåler ikke hårdhændet vask med en 
højtryksrenser.

 Al håndtering skal ske nænsomt.
 En betydelig del af omkostningerne skyl- 

des hårdhændet behandling – det er  
elektronisk udstyr, og det tåler nu en-
gang ikke samme behandling som de 
gamle målere. HJÆLP MED AT HOLDE 
OMKOSTNINGERNE NEDE.

 Reparation af en skade på udstyret,  
som åbenlyst er sket på ejendommen 
ved for hårdhændet behandling, vil blive 
faktureret til pågældende besætnings-
ejer. 

Snavs i mælkeprøverne kan og skal undgås
 Det er ikke noget stort problem, idet det i 

længere tid har drejet sig om under 1/2% 
af prøverne, men det er irriterende for 
den enkelte, når det sker – men det kan 
undgås.

 Husk god rengøring af patterne, herunder 
pattespidserne – vær opmærksom på 
langhåret yver.

 Robotbesætninger – lad altid låget ligge 
på robotkassen.

 Fjern ikke plastikken fra prøveglassene, før 
de skal i brug – og sæt låg på straks efter 
brug.

 Har man glassene i lommerne, så skal 
lommerne være rene – vaskes f.eks. med 
vrangen udad.   

 Undgå støv – fra f.eks. kraftfoderanlæg, 
strømaskiner m.v.     

 Snavs i prøverne kan forårsage stop og 
også dyre reparationer på maskinerne på 
laboratoriet – og det giver selvfølgelig 
ingen analyseresultater.

Smittebeskyttelse
 Dette er altid aktuelt og relevant i 

enhver besætning. Sørg for, at der for 
kontrolassistenten er nem adgang til 
vask af fodtøj i varmt vand, og stilles 
der et desinficerende fodbad frem til 
bl.a. kontrolassistentens brug, så vil 
det naturligvis blive brugt – og tænk 
på, at forholdene bør være sådan, at 
kontrolassistentens fodtøj stadig er rent, 
når han/hun når ud til bilen.

Arbejdsforhold
 Færdes man i en stald hver eneste dag, kan 

man måske vænne sig til, at nogle forhold 
ikke er helt ideelle – men kommer man 
som kontrolassistenten/prøveudtageren 
kun i stalden nogle gange om året, så kan 
de samme forhold være meget irriterende 
og generende og i værste fald forårsage 
uheld/ulykker. I rummet, hvor udstyr og 
mælkeprøver leveres og afhentes, bør der 
være rimelige pladsforhold, varmt vand 
til rådighed og også et bord. Tænk i øvrigt 
på en ordentlig belysning, glatte gulve, 
defekte trapper og gelændere – og, hvis 
det er vintervejr, på rydning og grusning 
af sne og is.

   
Antal kontrolleringer og antal 
mælkeprøver årligt
Der findes to ordninger med 11 henholdsvis 
6 kontrolleringer årligt. Alt efter, hvilken 
af disse to man vælger, ses i efterfølgende 
skema kravet til antal mælkeprøver ved 
forskellige mulige kombinationer.

Kontrolle-
ringer

Malk-
ninger

Prøver pr 
kontrol

Prøver 
pr år

11 2 1 * 11

11 3 1 * 11

11 robot 1 11

 6 2 2 12

 6     3 2 12

 6 robot 1,8 ** 11

*:  Ved brug af egne mælkemålere er brug 
af multilink en forudsætning for kun 1 
prøve.

**:  Praktiseres ved, at robotkasserne skal 
være tilsluttet i 16 timer.  

Ved 6 kontrolleringer årligt kræves det, at 
der indberettes golddatoer for min. 90% af 
køernes vedkommende.
Skift fra 11 til 6 kontrolleringer årligt kan kun 

ske ved kontrolårets begyndelse, altså pr. 1.10. 

Veterinære prøver
Det tilbydes, at der ved brug af mælke-
prøverne til ydelseskontrollen kan foretages 
analyser for Paratuberkulose, Salmonella og 
PCR (analysering for en række forskellige 
bakterier) på enkelt-koniveau. 

Hvad angår salmonella, skal der fore-
tages en bestilling, hver gang man ønsker  
analyseret. Derimod kan man for para-
tuberkulose og PCR endvidere foretage en 
bestilling, således at der løbende foretages 
analysering af mælkeprøverne af de køer,  
som på et givet tidspunkt udpeges som 
aktuelle i henhold til nærmere retningslinier. 
Et PCR-analyseresultat er gyldigt som 
behandlingsgrundlag i 35 dage fra udtag-
ningsdagen. Der kan ikke bestilles analyser 
for salmonella på køer, der er udpeget til 
analysering for PCR.

Hvis interesse, så kontakt RYK for orien-
tering, evt. bestilling – det er også muligt selv 
at foretage bestilling via DYREREGISTRERING.

Observeret kontrol
Denne form for kontrol kan betragtes som en  
afløser for den tidligere EFTERKONTROL, som 
tiden må siges at være løbet fra med det 
udstyr, der anvendes i dag. Ved OBSERVERET 
KONTROL vil kontrolassistenten evt. prøve-
udtageren komme til stede og observere 
malkningen, dog ikke nødvendigvis hele 
malkningen i løbet af et kontroldøgn.

Kontrolassistenten vil påse, om udstyret 
monteres og anvendes rigtigt, eller om der 
skulle være småting at rette, ligesom der 
naturligvis kan finde en erfaringsudveksling 
sted og gives gode råd.

OBSERVERET KONTROL vil blive gennem-
ført i et meget begrænset omfang, nemlig 
ved kun omkring 3% af alle besætninger 
årligt.

Prismodel - betaling
Prismodel
 Denne omfatter:
 Årligt grundbeløb
 Pris pr. ko pr. kvartal til RYK.
 Pris pr. ko pr. kvartal til Dansk Kvæg   

(databasen).
 Pris pr. gang pr. stk. for leje af udstyr  
 Pris for antal analyserede mælkeprøver
 Pris for kontrolassistentens anvendte tid, 

som registreres i antal påbegyndte 10 
minutter. 

 Pris for diverse udskrifter (undtaget 
hændelsesliste og fejlliste)

     Pris for veterinære analyser
     Pris for meddelelser via SMS og mail
     Rabat ved 6 kontrolleringer pr. år
     Porto
 Pris for eventuel ændring af planlagt 

kontroldato, hvis ændringen sker mindre 

end 1 uge før  planlagt dato – pris 200,- kr.
 Pris for eventuel forgæves kontrol – forgæ-

ves kontrol er, hvis kontrolassistenten 
kommer på      ejendommen på planlagt kon- 
troldato, og der alligevel ikke gennemføres 
en kontrollering. Det skal nævnes, at den-
ne pris er 525,- kr., ved gentagne gange 
785,- kr.

Tidsregistrering
 Anvendt tid ved besøget for aflevering  a f 

udstyr tidsregistreres ikke, men anvendt 
tid ved afhentning tidsregistreres, og alle 
vil her blive faktureret for 1 tidsenhed a 10 
min., langt de fleste for mere end 10 min. 
Ved afhentning er det kontrolassistentens 
opgave at tjekke, at mælkeprøver og alt 
udstyr er i orden og rengjort – og i modsat 
fald er det hans/hendes opgave at bringe 
tingene i orden.

Unødig kørsel skal undgås
 Det er særdeles vigtigt, at kontrolas-

sistenten kan gennemføre kontrolle-
ringerne i kredsen i en hensigtsmæssig 
og rationel runde. I modsat fald betyder 
det unødigt mange km, og kørsel tager 
tid, og både km-godtgørelse og tid er 
ensbetydende med omkostninger for 
RYK, og derfor skal kontrolleringerne 
gennemføres som forud planlagt.

Flere fakturaer
 Hvis man modtager flere fakturaer p.g.a. 

flere dyrearter (kvæg, får, geder), kan 
tingene samles på en faktura efter eget 
ønske – henvendelse til kontoret.

 Nogle lægger somme tider beløbene på 
flere fakturaer sammen og betaler under 
et, men det bør man absolut ikke gøre, for 
så registreres indbetalingen ikke korrekt.

Betalingsbetingelser
 RYK opkræver kvartalsvis, og betalings-

betingelserne fremgår af fakturaen, og  
betalingsfristen er ca. 10 dage fra faktu-
raens udsendelse. Overholdes denne be-
talingsfrist ikke, udsendes der én rykker 
– betales der herefter ikke til den angivne 
frist, da overgives beløbet til inddragelse 
via incasso, og ydelseskontrollen stoppes. 
Rykkergebyret er 100,- kr., som opkræves 
på fakturaen for efterfølgende kvartal – 
der beregnes renter med 1,50% pr. måned.      

 Det årlige grundbeløb opkræves på 
fakturaen for januar kvartal, alt andet 
opkræves kvartalsvis – i øvrigt er der 
loft over grundbeløbet, hvad angår de 
mindste besætninger, så det max. udgør 
150 kr. pr. ko.

Betaling via homebanking
 Her er det meget vigtigt at indtaste det 

rigtige nummer, da fejl kan bevirke, at 
indbetalingen ikke falder på plads med 
rykker og renter til følge. 
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Rengøring af udstyr

Lejer du udstyr af RYK, er det din pligt at 
gøre det rent efter brug. Både udvendigt 
og indvendigt. 

Det er kontrolassistentens opgave at 
kontrollere, om udstyret er tilfredsstil-
lende rengjort. Hvis udstyret ikke er rent 
efter brug, rengøres det af RYK på din 
regning.

Generelt om vask af anlæg 
- 3 trins vask.
1. Skyl og rengør malkesæt og slanger 

udvendigt. Herefter  skylles anlæg-
get grundigt med lunkent (35-38 gr. 
C) vand, til alle mælkerester er væk 
(klart vand).

2. Fyld varmt vand i anlægget til rengø-
ring i henhold til brugsanvisning for 
anlægget. Starttemperaturen skal 
være mindst 75 gr. C.

3. Om morgenen tilsættes alkalisk va-
skemiddel, svarende til 0,3-0,5 dl pr. 
10 liter vand. 

 Om aftenen tilsættes surt vaskemid-
del, svarende til 0,3-0,5 dl pr. 10 liter 
vand.

 Dosering af vaskemiddel kan variere 
for forskellige produkter - følg altid 
anvisningen for det specifikke pro-
dukt, kan f.eks. være afhængigt af 
vandets hårdhed.

4.  Opløsningen cirkulerer i 8-10 minut-
ter. Det er vigtigt, at væsken kommer 
igennem som “propper”.

 Vaskevandstemperaturen skal være 
60-70 gr. C (målt ved returløb til va-
skekarret) i minimum 5 minutter un-
der cirkulationen. Vasketiden bør al-
tid tilpasses malkeanlæggets ud-
formning.

5. Rengøring afsluttes, inden vaske-
vandstemperaturen kommer under 
42 gr. C (målt ved returløb til vaske-
karret) (=sluttemperaturen).

6. Efter rengøring skylles med vand, til 
alt rengøringsmiddel er ude af an-
lægget. Herefter drænes anlægget.

7. HUSK - anlægget skylles grundigt 
med rent vand umiddelbart før næ-
ste malkning.

Dette skyl skal være med mælkemåler 
og dine egne slanger tilkoblet.
Et godt råd er at vaske slangerne i va-
skemaskinen til klude.
Følg i øvrigt de generelle retningslinjer 
for vask og vedligehold af malkeanlæg-
get. Husk et korrekt vedligeholdt mal-
keanlæg er en forudsætning for en kor-
rekt vaskefunktion.

Rent udstyr er en forudsætning for problemfri drift og tilfredsstillende service. 
Foto: Uffe Lauritsen, RYK

% leveret mælk – en indikator på sam-
menhæng i tallene.
Det er vigtigt at vi har tillid til registre-
ringer og målinger ude i besætninger-
ne.

Derfor har en sammenligning mellem 
de målte mælkemængder, og det der er 
leveret til mejeriet, gennem mange år 
været en indikator for om man kan have 
tillid til tallene.

Kontrolreglerne giver vide rammer for 
forskelle mellem kontrol- og mejerital. 
De vide rammer afspejler de store for-
skelle der er mellem besætningerne, og 
officiel kontrol tildeles automatisk i in-
tervallet 89 – 98 % leveret mælk.

% leveret mælk er en indikator og 
ikke en sandhed!

% leveret mælk

Den korte version af forklaringen 
% leveret mælk er en sammenligning af 
den eksakt indvejede mælkemængde, 
med den mængde der formodes at væ-
re produceret i besætningen. 
Indvejet mængde Den mængde der er 
registreret hos Mælkeudvalget, og ind-
går i kvoteopgørelsen for den pågæl-
dende ejendom. 
Produceret mængde På grundlag af 6 
eller 11 stikprøver i besætningen (kon-
troldage), beregnes en mælkeydelse for 
hver ko.

Fejlkilder
Der er en lang række mulige årsager til 
at tallene ikke altid passer helt sam-
men. Nogle er systematiske og andre er 
tilfældige, nogle kan være begge dele: 
•  Kontroldøgnet afviger fra 24 timer 

(15 minutter +/- svarer til 1%)
•  Daglige udsving i køernes (besæt-

ningens) mælkeproduktion
 - Naturlige
 -  Miljøbetingede (foderskift, vind 

og vejr)
• Udstyret er fejlkalibreret
• Udstyret anvendes forkert

• Malkeanlæg fungerer ikke optimalt
 -  Hvis flere vakuumpumper, arbej-

der de så alle?
 -  Underdimensioneret i forhold til 

seneste udvidelse
 - For meget falsk luftindtag
•  Indberettet golddato forskellig fra 

reelt tidspunkt for goldning af køer-
ne

 -  Køerne goldes reelt lige efter en 
kontroldato, men indberettes som 
gold dagen før næste

•  Kælvedatoer indberettet forskellig 
fra reel dato for kælvning

•  Undervurdering af hjemmeforbrug 
af mælk

 -  Der bruges ofte en del mere mælk 
til kalve end man regner med

•  Fejlvurdering af mængden fra span-
dekøer

 -  Aflæses skala på spanden, eller 
noterer man en formodet mæng-
de?

Opfølgning på % leveret mælk:
Hvis du synes der er for stor forskel mel-
lem kontrol- og mejerital, skal du gå 
frem efter denne model:

Sammenlign kontroldagens målte 
mængde, med den der er leveret. 

Eksempel kg

Målt mængde 1.000
+/- rettelser 55
Kontroldagens 
mælkemængde 1.055

Hjemmeforbrug 75
Netto til tank 980

Leveret til mejeri, liter 945
Leveret til mejeri, kg (1,02) 964

Forskel på kontroldag 16
Forskel i % 1,6%
Mælk leveret på kontroldag 98,4%

Selv om disse tal passer fint, kan der 
godt være større afvigelser end du sy-

nes er rimeligt. Er det tilfældet, skyldes 
det helt andre ting, og vi skal se på ydel-
sesberegningen.

Ydelsesberegning enkeltkøer
Beregningerne af køernes samlede 
mælkeproduktion, er fastlagt i regler, og 
anvender følgende faste punkter:

•  Kontroldagens målte ydelse (beskre-
vet ovenfor)

• Ind- og afgangsdatoer
• Kælvedato
•  Golddato (hvis ikke indberettet, bru-

ges midtpunkt mellem 2 kontrollerin-
ger, hhv. med og uden mælk)

Det forudsættes at alle mængder og 
datoer er i overensstemmelse med det 
som reelt er sket.

Den største fejlkilde er forkert håndte-
ring af golddatoer. Hvis man indberetter 
en golddato der konsekvent ligger f.eks. 
14 dage senere den reelle goldning, og 
køerne typisk goldes med 20 kg mælk, er 
det lig 280 kg pr ko, eller omkring 2 % le-
veret mælk pr årsko.

En anden fejlkilde ved goldning er at 
der regnes med seneste mælkemængde 
helt frem til golddatoen. Kontrolleres 6 
gange og koen goldes 6-7 uger fra kon-
trol, hvor den havde 30 kg, regnes disse 
helt frem til golddatoen.

Besætningens leverede mængde
I en besætning med 92 % leveret mælk, 
kunne svindet på de 8 %, typisk skyldes 
følgende delelementer:

V/ Knud Lund Klüver, RYK V/ Specialkonsulent Uffe Lauritsen, RYK
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Årsag Omfang

Afvigelser i døgnlængde 2,0%
Hjemmeforbrug og 
kasseret mælk

3,0%

Forskel i forbindelse med 
goldning 

1,0%

Diverse unøjagtigheder 2,0%
Samlet 8,0%

 

Ved vurdering af % leveret mælk, skal 
man være uhyre forsigtig med at kon-
kludere for hurtigt. Der er som beskre-
vet ovenfor, mange ting der påvirker 
det.

RYK har stor erfaring i at udrede årsa-
ger og sammenhænge, kontakt os hvis 
du er i tvivl.

Slip for besvær - med 
mælkeprøver før goldning

Brug ydelseskontrolprøverne før du be-
slutter dig for goldning med goldko-pe-
nicillin
Nu kan du benytte ydelseskontrolprøver-
ne til at få svar på, om dine goldkøer har 
en yverinfektion, der bør behandles med 
antibiotika ved goldning. Det gøres ved at 
bestille en PCR-undersøgelse af den mæl-
keprøve, der i forvejen sendes til bestem-
melse for fedt, protein, og celletal. Under-
søgelsen koster 128 kr. pr. ko. PCR-undersø-
gelsen kan bestilles i Dyreregistrering 
eller ved at kontakte din RYK-afdeling. 

I Dyreregistrering skal du vælge fanen 
Sundhed V – derefter vælges den sid-
ste fane i næste linje ’Vet.analyser’.
Ud for PCR sættes flueben i  ’Prøve’, ud 
for den ko, der ønskes undersøgt ved 
næste kontrol (husk at trykke god-
kend bestilling). 

Når prøverne er analyseret, vil der 
blive dannet en udskrift ’PCR - Enkelt-
dyr’ i Dyreregistrering.

Du finder udskriften, der hvor du 
plejer at se udskrifter: Vælg ’Hoved-
menu’ og ’Vis udskrifter’. 

Det kan være vigtigt at vælge en 
’fradato’, der er 1-2 uger gammel og 
derefter trykke ’søg’ for at få vist ud-
skrifter fra den seneste periode, hvis 
du ikke har dette felt åben hver dag.

Automatisk udpegning i Dyreregistrering 
(hvis du har 11 kontrolleringer)
Nu kan du slippe for selv at skulle udpege 
hver enkelt ko, du ønsker undersøgt. Det 

er nemlig muligt, én gang for alle, at kryd-
se af i Dyreregistrering, om du ønsker at 
tilmelde dig automatisk udpegning af al-
le de køer, der forventes at skulle goldes 
frem til næste ydelseskontrol.

Når du har tilmeldt dig, vil du hver 
gang, fem dage før forventet ydelseskon-
trol, få en SMS. SMS’en fortæller, hvor 
mange køer, der automatisk er blevet ud-
peget til PCR-undersøgelse ved den kom-
mende ydelseskontrol. (Husk at tilmelde 
de relevante mobilnumre i Dyreregistre-
ring).

De køer, der udpeges til undersøgelse, 
vil være køer, der er fra 40 dage før gold-
ning og frem til goldning. Har du indbe-
rettet et eget mål for goldning, er det det-
te mål, der tælles ud fra. Ellers vælges en 
standard golddato på 49 dage før forven-
tet kælvning. Du kan altid åbne Dyreregi-
strering og se, om du synes, det er de rigti-
ge køer, der er udpeget, eller om du ønsker 
at slette køer eller tilføje køer til dem, der 
skal undersøges.

Når prøverne er undersøgt, vil du mod-
tage informationen på udskriften ’PCR - 
Enkeltdyr’.

Hvis vi skal tilmelde dig automatisk ud-
pegning af PCR-prøver i Dyreregistrering, 
så kontakt din RYK-afdeling.

Selektiv goldning
Vi arbejder også på at lave en automatisk 
udpegning, hvor du på forhånd kan fra-
vælge at få undersøgt køer med et celle-
tal under en vis værdi. For eksempel under 

100.000 celler/ml. Denne facilitet er end-
nu ikke tilgængelig.

Behandling på baggrund af prøvesvaret
Prøvesvaret er gyldigt som behandlings-
grundlag i 35 dage. Det er op til din dyrlæ-
ge at rådgive dig om, hvordan laborato-
riesvaret skal tolkes, og hvilke køer, der bør 
behandles.

Som hovedregel vil det være fornuftigt 
at antibiotika-behandle køer med:
Ct værdi under 40 for :
–  B- strep (Streptococcus agalactia)   
–  Staf a (Stafylococcus aureus)
–  Str d (Streptococcus dysgalactiae)
–  Str u (Streptococcus uberis).
Ved Ct-værdi under 32 for øvrige bakterier, 
bør behandling nøje overvejes. Disse in-
fektioner er kortvarige, og oftest er 
antibioti ka behandling uden effekt. 

Behandling med antibiotika
Der må kun benyttes engangstuber til 
indføring i patten (applikator) og kun én 
tube pr. kirtel.

PCR -undersøgelsen
PCR-undersøgelsen afslører ret nøjag-
tigt, hvor problemerne omkring mælk 
og yversundhed er i din besætning. Te-
sten finder gen-stykker fra 11 forskelli-
ge mastitisbakterier og for penicillin-
resistens ved stafylokokker. Ud fra 
mængden af gen-stykker i prøven for-
tæller testresultatet hvilke bakteriety-
per, der er årsag til høje totalkim i 
mælken og hvilke bakterietyper, der er 
den hyppigste årsag til yverbetændel-
se i besætningen.
 Test-resultatet angives som en Ct-
værdi. Værdien angiver hvor mange 
gange gen-materialet i prøven skal 
fordobles for at nå et standardudslag i 
målingen. Jo lavere værdi – jo højere 
indhold af genet – og dermed bakte-
rieindhold. Værdier under 28 betrag-
tes som meget positive. Undersøgel-
sen kræver altså ikke dyrkning som 
den traditionelle bakteriepåvisning. 
Derfor er det muligt at benytte de 
konserverede ydelseskontrolprøver. 

Kontrolassistent Michael Jørgensen tager prøver hos Chr. Halmø, Dongsgård, Skårup, Sydfyn.  
180-200 prøver i timen bliver det til. 
Foto: Uffe Lauritsen, RYK.

Der må ikke være fejl i prøveudtagningen - pas altid på, specielt når prøverne skal til PCR.
Foto: Uffe Lauritsen, RYK.

V/ Kvægfagdyrlæge Jørgen Katholm, Videncenter for Landbrug, Kvæg
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Tabel 1. Indeksvægte i NTM-indekset

Egenskab Holstein RDC Jersey DRH  

Produktion 0,75 0,92 0,87 0,75

Vækst 0,06 - - 0,11

Frugtbarhed 0,31 0,26 0,26 0,23

Fødselsegenskaber 0,15 0,14 0,06 0,17

Kælvningsegenskaber 0,17 0,12 0,06 0,17

Yversundhed 0,35 0,32 0,49 0,35

Sundhed i øvrigt 0,12 0,12 0,04 0,12

Krop - - - -

Lemmer 0,15 0,09 0,05 0,15

Malkeorganer 0,18 0,32 0,15 0,24

Malketid 0,08 0,06 0,10 0,08

Temperament 0,03 0,03 0,03 0,03

Holdbarhed 0,11 0,08 0,12 0,11

NTM 
– nordisk totaløkonomisk indeks
I 2008 blev et nyt fælles nordisk total-
økonomisk indeks for Sverige, Finland 
og Danmark ved navn NTM - Nordic To-
tal Merit indeks taget i anvendelse. Det 
nye indeks har fokus på sunde og øko-
nomiske malkekøer. NTM er et økono-
misk indeks, som beregnes på bag-
grund af indekser for mange vigtige 
egenskaber - eksempelvis ydelse, yvers-
undhed og frugtbarhed. Egenskaberne 
vægtes sammen således, at kvægbru-
geren får det størst mulige økonomiske 
afkast ud af avlsarbejdet, hvis insemi-
neringstyre og avlsdyr udvælges på ba-
sis af NTM. Med NTM  er det desuden 
muligt avlsmæssigt at sammenligne 
alle køer og tyre fra de tre lande. 

Total økonomiske indekser
Ideen om et økonomisk indeks, som in-
kluderer alle egenskaber med økono-
misk betydning, har været praktiseret i 
de nordiske lande i mange år, og er nu 
blevet introduceret i mange andre lan-
de. På trods af mindre forskelle imellem 
racer og lande har de nordiske landes 
total økonomiske indekser været for-
holdsvis ens.

I de seneste år har NAV (Nordisk Avls-
værdivurdering) udviklet fælles indekser 
for enkeltegenskaber i Sverige, Finland 
og Danmark. Det betyder, at alle egen-
skaber i dag er beregnet på nordisk basis. 
Derfor var udviklingen af et fælles nor-
disk total økonomisk indeks et logisk 
næste skridt.

Solide beregninger og politiske beslut-
ninger
Udviklingen frem mod NTM-indekset 
har været en totrinsraket. I 2007 blev 
den økonomiske basis for indekset fast-
lagt, og i januar 2008 blev resultatet 
præsenteret for den folkevalgte ledelse 
for kvægavlsorganisationerne i Sverige, 
Finland og Danmark. Resultaterne blev 
drøftet ud fra dyrevelfærdsperspektiver, 

den etiske synsvinkel, den miljømæssige 
synsvinkel og forventningerne til de 
fremtidige produktionsvilkår med hen-
blik på justeringer i forhold til de rent 
økonomiske beregninger. Herefter  blev  
den endelige sammensætning af NTM 
indekset indenfor racerne Holstein, Nor-
disk Rødt og Jersey besluttet.

Antagelserne, som danner baggrund 
for de økonomiske beregninger, er de ob-
serverede niveauer for de enkelte egen-
skaber samt priser på indsatsfaktorer og 
kvægbrugets produkter, som de var i be-
gyndelsen af 2007. 

Vægtene på de enkelte delindekser i 
NTM er hovedsageligt baseret på den 
økonomiske vægt for enkeltegenskaber. 
Den økonomiske vægt er den marginale 
værdi af en avlsmæssig forbedring af en 
egenskab forudsat, at niveauet for andre 
egenskaber holdes konstant. Som et ek-
sempel er værdien af proteinydelse be-
regnet som den øgede indtjening ved at 
hæve proteinydelsen med et kg i forhold 
til det nuværende niveau. De vigtigste 
faktorer for denne profit er selvfølgelig 

foderpriser, mælkeprisen og den margi-
nale foderudnyttelse. Samme beregning 
er gjort for alle andre vigtige egenskaber 
såsom yversundhed, øvrige sygdomme, 
frugtbarhed, kælvningsevne, eksteriør, 
kødproduktion og holdbarhed.

Forholdet imellem indtægter og ud-
gifter influerer naturligvis på de økono-
miske værdier. F.eks. vil en forøgelse i for-
holdet imellem foderpriser og mælkepri-
ser betyde en mindre økonomisk vægt 
på ydelse i avlsmålet og forskyde balan-
cen fra produktion over mod de funktio-
nelle egenskaber. NTM dækker et meget 
stort geografisk område fra Lapland i 
nord til den tyske grænse i syd. Produkti-
onsbetingelserne er dermed også i no-
gen grad forskellige. De økonomiske 
værdier blev derfor beregnet indenfor de 
forskellige produktionsmiljøer. De øko-
nomiske værdier var dog forholdsvis ens. 
Det blev derfor besluttet at udarbejde et 
fælles NTM-indeks - baseret på gennem-
snitlige økonomiske vægte i Danmark, 
Sverige og syd Finland.

I tabel 1 er vist indeksvægte for NTM.

V/ Morten Kargo Sørensen, Anders Fogh og Gert Pedersen Aamand, Dansk Kvæg

Værdien af en NTM enhed 
Værdien af NTM er beregnet som den 
årlige værdi af at forbedre alle køer i be-
sætningen med én NTM enhed. Denne 
definition betyder, at værdien inklude-
rer alle omkostninger og indtægter på 
den individuelle ko plus produktion af 
kvier til opdræt og tyrekalve til kødpro-
duktion. Værdien af NTM for hele besæt-
ningen kan også udtrykkes pr. ko. En 
NTM enhed har en værdi af 67 kroner pr 
årsko for røde racer, 75 kroner for Hol-
stein og 58 kroner pr årsko for Jersey. 

Tjen 60-75.000 kroner mere pr år 
Beregninger viser, at det økonomisk er 
meget vigtigt at anvende tyre med højt 
NTM. Hvis en besætning med 100 Hol-

Fremragende genetik hos dyr med høje 
NTM-værdier kommer bedst til udtryk ved et 

godt staldmiljø. Her en ny robotstald fra 
Mogens Pedersen, Ringkøbing.

Foto: Ingrid Jensen.

stein-køer øger det avlsmæssige niveau 
med 10 NTM enheder, f.eks. ved at an-
vende de bedste insemineringstyre 
frem for en foldtyr, vil effekten være et 
øget DB på ca. 75.000 kroner pr år. Til-
svarende resultater for røde køer og Jer-
sey er henholdsvis 67.000 og 60.000 
kroner. Inseminering med de bedste ty-
re har derfor stor økonomisk betydning. 

Gode kvier øger DB med 1.100-1.500 
kroner i deres livstid 
Værdien af NTM kan også beregnes pr 
hundyr og for den enkelte insemine-
ringstyr. En nyfødt kviekalv som er over-
legen med 10 NTM enheder sammen-
lignet med en gennemsnitskvie øger 
DB med 1.100-1.500 kroner i sin livstid. 

Afslutning
Det overordnede mål for alle racer i Sve-
rige, Finland og Danmark er stadig højt-
ydende køer med stigende avlsmæssigt 
niveau for funktionelle egenskaber med 
forøget indtjening for kvægbrugerne til 
følge. Det nye NTM-indeks er ikke en re-
volution sammenlignet med de tidlige-
re nationale indekser, men en opdate-
ring baseret på solide teoretiske bereg-
ninger og forventninger til fremtiden. 
De nationale indekser for de nordiske 
kvægracer har været på rette spor i 
mange år. Det nye NTM-indeks kan der-
for betragtes som en værdifuld tilpas-
ning. Det vigtigste er dog, at der er tale 
om et fælles nordisk indeks.
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Status på 
Operation Paratuberkulose
Tilslutning
Tilslutningen til Operation Paratuber-
kulose har været stabil de seneste år. 
Der var 1200 besætninger med 170 køer 
pr. besn. tilmeldt ordningen i aug. 2010. 
Tendensen har dog været lidt stigende, 
når andelen af tilmeldte besætninger 
vurdres. Hovedårsagen er, at blandt be-
sætninger udenfor ordningen er der et 
lidt større antal besætninger forholds-
vis, der stopper med malkekøer. 

Blandt de ca. 3700 ydelseskontrollede 
besætn. er der således 32 % tilslutning, 
og det omfatter ca. 38 % af køerne. Tages 
alle ca. 4.100 mælkeleverandører i be-
tragtning falder tallene 2-3 % i begge ka-
tegorier.

Udbredelse hos malkekvæg og kød-
kvæg: stor forskel 
I landet som helhed har ca. 5 % af mal-
kekøerne, der er med i Operation Para-
tuberkulose, reaktion for paratuberku-
lose. Første kalvs køerne ligger på 2-3 % 
og 3. kalvs og ældre ligger på godt 6 %. 

Hos ikke-mælkeproducerende besæt-
ninger er der taget over 2.300 blodprø-
ver for at kortlægge udbredelsen. Blandt 
9 kødkvægracer blev der undersøgt mere 
end 10 dyr pr. race. Ingen af disse racer 
kunne frikendes for paratuberkulose. 

Dvs. alle havde en forekomst over nul %. 
Der var dog variation mellem racerne 
trods det lille data-grundlag. 

Niveauet hos kødkvæg er dog meget 
lavere end hos malkekvæg. Der er 15 gan-
ge mindre paratuberkulose hos kødkvæg 
i denne undersøgelse, sammenlignet 
med malkekvæg. 

Det lange seje træk
Det er velkendt, at paratuberkulose ikke 
kan udryddes ved et snuptag. Det kræ-
ver vilje, for at det lykkes at holde en høj 
motivation hos landmænd, medhjæl-
pere og rådgivere. Engagementet skal 
fastholdes, for at der skabes gode resul-
tater.  Der kører i projektet ved Thise 
Mejeri flere erfagrupper, som netop har 
fokus på systematik, erfaringsudveks-
linger, ”fidus-flytteri”, udskrifter, nyhe-
der, opfølgning, efteruddannelse af 
landmænd og rådgivere, mm.  Husker 
du at bruge dine kollegaer og rådgiv-
ning, så I holder motivationen på din 
bedrift?

Udskrift med graf over udviklingen
Udskriften ”ParaTB oversigt” er blevet 
udviklet til et mere nyttigt redskab. Der 
er en graf, der viser udvikling i besæt-
ningen de seneste 32 mdr. (figur 1). Ud-

viklingen er angivet for hele besætnin-
gen og køerne i de enkelte laktationer. 
Det giver 4 kurver:

a. 1. kalvs.
b. 2. kalvs.
c. Øvrige.
d. Hele besætningen. 

Virker vores tiltag ?
For besætninger, der har deltaget i Ope-
ration Paratuberkulose i min. 3 år, kan 
kurverne muligvis give et fingerpeg, om 
det har haft en effekt, at småkalvene fik 
særbehandling for ca. 2 år siden. X-ak-
sen angiver tiden, og y-aksen hvor man-
ge % af dyrene, der er i gruppe 2 + 9. 

Besætningen i figuren har ikke haft 1. 
kalvs køer, der har vist nogen reaktion si-
den aug. 2008. Hvis kvierne er 2 år gam-
le ved kælvning, så tyder det således på, 
at siden aug. 2006 (det er 2 år siden, kvi-
erne var nyfødte), har smittekæden væ-
ret brudt ved småkalvene.

Certificering af besætninger - en mulig-
hed ?
Et af redskaberne, der har været brugt 
for at få bekæmpet sygdommen,  dog i 
forholdsvis få besætninger, er vaccinati-
on. Det blev imidlertid forbudt 1. jan. 
2008. 

V/ Afdelingsleder Ole Kjærsgaard, RYK Midt/Vest

Figur 1. Eksempel fra udskriften “ParaTB Oversigt”: Forekomsten af køer i gruppe 2+9 i en besætning, der deltager i Operation Paratuberkulose, i 
perioden august 2007 til mar. 2010.

Udlandet
I Holland er det blevet tvunget fra 2010 
at være med i et program mod paratu-
berkulose. Formålet er, at der skal leve-
res mælk med så få paratuberkulose-
bakterier som muligt. Mælkeproducen-
ter, der ikke er med i programmet, kan 
ikke levere mælk fra 2011. Forekommer 
der test-postive dyr i besætningen, kan 
der heller ikke leveres mælk fra og med 
2011. Den hollandske test-model gør, at 
niveauet for en rød ko er forskelligt fra 
det danske. Hele 85 % af besætningerne 
har deltaget hidtil, og det bliver givetvis 
højere pga. restriktionerne mht. mælke-
leverance. 

Analyse-arbejdet
Udpegning af dyr der skal testes  i Dyre-
reg. og udtagning af prøver på laborato-
riet er blevet automatiseret i høj grad. 

Den menneskelige faktor betyder min-
dre, og samtidig har der været en ned-
adgåenden tendes mht. antal fejl. Der 
er derfor gjort en indsats i årets løb 
blandt EDB-folkene hos Videncenter for 
landbrug, Kvæg IT-afdelingen, hos 
Eurofins|Steins og RYKs medarbejdere 
for at minimere antallet af maskinelle 
fejl. Det har været en meget positiv ud-
vikling på dette punkt i årets løb. 

Fremad
Det kommende år skal anvendes til at 
holde den gode gænge i arbejdet i be-
sætningerne, sikre at udpegning af dy-
rene, udtagning af prøverne og analyse-
arbejdet forløber gnidningsfrit, samt at 
der kommer flere besætninger med. 

Siden Operation Paratuberkulose er 
startet har der været flere tanker om en 
certificeringsmodel. Kødkvæg har øn-
sket det i forbindelse med eksport. Mal-
kekvægs ønske har mere været baseret 
på at vise, hvor langt besætningen er i 
saneringsforløbet, og evt. et certifikat 
ved handel med dyr indenlands. Der kan 
muligvis blive tale om flere kategorier.

Crohns sygdom
Det diskuteres løbende om Crohns syg-
dom, der er en tarm-infektion hos men-
nesker, kan have en sammenhæng med 
paratuberkulose hos kvæg.  Det er for-
mentligt en ”multi-faktoriel” sygdom, 
da sammenhængen, eller mangel på 
samme, er svær at afdække. Der er lavet 
en EU-rapport om emnet, som ikke kan 
drage en konklusion, mht. hvad der er 
rigtigt. 

Check nyheder om paratuberkulose på:
www. paratuberkulose.dk

Er du klar lille ven? Nu kommer der øremærker. Foto:  Ingrid Jensen 
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Intelligent 
kalvefoderboks
Vi har i 2010 udviklet en intelligent kal-
vefoderboks til brug til større kød-
kvægsbesætninger og evt. også i slag-
tekalvebesætninger.  Den er udviklet 
sammen med firmaerne JYFA og TRU-
TEST.  

Med den intelligente kalveboks kan 
du styre hvilke dyr i besætningen, der 
får adgang til kraftfoder.

Indgangsantennen aflæ-
ser de elektroniske øremær-
ker, og den integrerede veje-
indikator sorterer dyrene.

Kalveboksen opsættes på 
marken. Efter kort tid er dyre-
ne vænnet til den, og de be-
gynder at gå igennem for at 
kommet til vand stedet. På 
den måde sker sortering, fod-
ring og vejning helt automa-
tisk.

Boksen har i sommeren 
2010 været ude i 3 kødkvægs-
besætninger i Danmark. Her 
har vi fået afprøvet det prak-
tiske og tekniske. Der er nog-
le mindre justeringer der skal 
laves her i vinter. Vi forventer 
at kalvefoderboksen er fær-
digudviklet til foråret 2011. 

Fordele
Besparelse af kraftfoder ved 
kun at fodre udvalgte dyr. 
Nem påfyldning af kraftfo-
der.

Der er høhæk i boksen hvor 
der kan tildeles strukturrigt 
hø eller god halm. Vi har ob-
serveret at kalvene er utrolig 
glade for at æde lidt af dette 
før de optager kraftfoder. Det 
er med til at sikre en optimal 
fordøjelse hos kalvene. 

Dyret skal ikke standse op 
på vejeplatformen for at bli-
ve vejet, men kan gå uforstyr-

ret hen over den vha. det patenterede 
‘Walk-Over-Weighing’. Der sker således 
en automatisk vejning af dyret.

Strømforsyningen kommer fra et bat-
teri, som oplades af solceller - så boksen 
frit kan stå på marken.

Vejeplatform med vejeindikator kan 

afmonteres og bruges i stalden om vin-
teren.

Data overføres til dyreregistrering. 
Foreløbig kan det gøres vha. af USB nøg-
le. Man kan forestille sig at det i fremti-
den kan være en trådløs forbindelse. 

V/ Teamleder for Kødproduktion Per Spleth, Videncentret for Landbrug, kvæg 

Kontakt en rådgiver fra dette team for at få en god rådgivning vedr. kødkvægsproduktion. 

Rådgivningscenter Teamet består nu af Tlf.nr. Mobilnr.

Videncenter for Landbrug, Kvæg Teamleder: Per Spleth, Agro Foodpark 15, 8200 Århus N 87 40 53 01 30 92 17 74 

LandboNord Erling Mikkelsen, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev 96 24 25 55 40 55 91 45

LandboNord Karsten Brødbæk, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev 96 24 25 55 40 55 91 45 

LandboMidtØst Lars Westerberg, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 87 28 18 57 40 28 45 86

Agri Nord Claus Larsen, Markedsvej 6, 9600 Års 99 98 97 00 20 49 59 44

LandboMidtØst Sigvert Reng, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup 87 28 26 10 23 31 21 96

Landbo Thy Kaj Emil Kristensen, Silstrupvej 12, 7700 Thisted 96 18 57 94 23 25 71 93

Heden og Fjorden Michael Bonde Nielsen, Nupark 47, 7500 Holstebro 96 29 66 66 40 86 34 65

Vestjysk Landboforening Bjarne Lund, Herningvej 3, 6950 Ringkøbing 96 80 12 00 40 94 95 51  

Jysk Landbrugsrådgivning Peter Hegelund, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø 76 60 21 50 25 57 98 60

LRØ Ove Madsen, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens 76 58 75 01 40 36 47 46

Syddansk Kvæg Peder Ringgård Jessen, Billundvej 3, 6500 Vojens 73 20 27 92 25 30 23 22

Centrovice Per Einshøj, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 63 40 71 60 24 23 25 43

Lemvigegnens Landboforening Peder T. Helms,  Industrivej 53, 7620 Lemvig 96 63 05 60 40 27 39 25

Landboforeningen Gefion Niels Chr. Tramm,  Fulbyvej 15, 4180 Sorø      57 86 54 03 21 79 59 82 

Bornholms Landbrug Jørgen Hansen, Rønnevej 1, 3720 Åkirkeby 56 90 78 30

Her er den intelligente kalvefoderboks 
ved at blive  opstillet hos 

en af de 3 afprøvningsværter: 
Peter Kragsig ved Brande. 
Foto Jesper Hansen, JYFA.

Nedennævnte er det landsdækkende rådgivningsteam i kødkvæg, som arbejder inden økonomi, fodring, avl, m.v. i kødkvægsbesætninger

Check også nettet på:
http:/www. landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Koedproduktion/Sider/

Raadgivningsteam_Koedkvaeg1.aspx
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Statistik i ydelseskontrollen

Ydelseskontrollerede besætninger med robotter. Alle fabrikater. Antal målere udlejet pr. besætning. Inddelt i grupper efter antal.

Antal køer i ydelseskontrollen er meget konstant, men køerne flyttes til større besætninger.
Kødkvægkalve på eventyr
Foto: Inger Borch Hansen




