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RYKs PRISER FOR 2020 
RYKs priser for 2020 ligger på Landbrugsinfo.dk. Detaljer på RYKs hjemmeside: 
www.RYK-fonden.dk se under ”Om RYK” og 4. linje.  
 
Priserne på analyser, timeløn og bidraget til SEGES stiger.  Mælkeanalysen er nu på 4,48 
kr. pr. stk. mod tidligere 4,37 kr. Timelønnen går op med 7 kr. til 285 kr. pr. time i dagti-
merne. Kobidraget til SEGES Kvæg stiger til 38,90 kr./ko. Øvrige priser holdes i ro.   
 

GRUNDBELØB:  3.200 KR. PR. LANDMAND 
RYK opkræver et årligt grundbeløb på 3.200 kr. pr. landmand. Det er med på RYKs regning 
her pr. 20. januar 2020. Grundbeløbet er dog max. 165 kr./ko.  
 
FAKTURAEN DÆKKER EN PERIODE DER ER LIDT LÆNGERE END NORMALT 
På regningen vil der være beløb, der går tilbage til ca. 11. december 2019, da ”jule-regnin-
gen” blev afsluttet lidt før normalt, for at fakturaen kunne nå at komme ud først i januar. 
 
BESÆTNINGSBIDRAG:  ÆNDRING FRA ÅRLIGT BELØB TIL HVER MÅNED 
Besætninger, der får taget paratuberkulose-, PCR- og drægtighedsprøver, betaler et årligt 
administrationsgebyr på 375 kr. pr. ”prøvetype”. Fra og med 1. jan. 2020 opkræves det hver 
måned. Beløbet er på 375/12 = 31,25 kr./måned. 
 
 
DET ÅRLIGE MØDE I RYKS BRUGERRÅD 23. JANUAR 2020 
Der er 31 medlemmer (= landmænd som har ydelseskontrol) af RYKs Brugerråd. De var 
samlet den 23. januar 2020. 
 
Der var en god debat og spørgelyst. Emnerne omfattede nye analysemetoder med særligt 
fokus på celletal og evt. reduktion af brugen af antibiotika. De nyeste værktøjer i DMS (de 
novo fedtsyrer og urea) blev præsenteret. Drægtighedstest var også et af emnerne, inkl. 
nye resultater. Udfordringerne med udviklingen af en ny mælkemåler blev også diskuteret. 
Endelig var der fokus på det helt basale vedr. prøveudtagning, så som korrekt ko-ID. Tekni-

ske udfordringer i moderne malkestalde blev også diskuteret.  
 
ICAR AUDIT 2019: RYK OG SEGES KVÆG ER FORTSAT ICAR CERTIFICERET 
Hvert 3. år skal ”ICAR Certificate of Quality” fornyes. ICAR (den internationale organisation 
for ydelseskontrol, avl- og kvægdataregistrering) var på audit besøg inden jul. Her blev pro-
cedurer ved ydelseskontrollen, dyr-identifikation og kvægdataregistrering (i både stald, på 
laboratoriet og de EDB-mæssige) gennemgået. RYKs og SEGES arbejde blev godkendt for 
en ny treårig periode. Fordelene ved denne certificering er bla. mulighederne for og retten 
til:  

• Salg af højværdi dyr, sæd og embryoner med eksportstamtavler 
• Levere data til internationale avlsværdital via Interbull og til NAV 

 
 
Håber alle er kommet godt i gang med det nye år 
 
Michael Jensen   Niels Henning Nielsen 
formand    direktør 
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