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I 2009 har hele kvægbruget været præget af en histo-
risk lav mælkepris. Finanskrisen har ramt erhvervet 
hårdt både på afregningspriserne og på muligheder-
ne for at skaffe likviditet. Desværre er en del sunde in-
vesteringsprojekter sat på ”stand by”.

Der er dog lys for enden af tunnellen, med en positiv 
prisjustering på mælken i oktober 2009. På verdens-
markedet viste det newzealandske  mejeriselskab  
Fonterras oktoberbørs, en stigning på  knap 6 procent 

efter en stigning på ca. 25 procent i både august og september.  Mælkespotmar-
kederne reagerer positivt på signaler, og priserne stiger generelt i Europa.  Vi må 
håbe, at 2010 bliver et langt bedre år, og optimismen vender tilbage.

I erhvervet har vi de fysiske rammer, men vi mangler lidt ”medvind” på priserne 
på mælk og kød og generelt mere forståelse hos vores lovgivere. 

Vi har i år i RYK drøftet vores strategi, som er en del af Dansk Kvægs Strategi 2013. 
I strategien står der bl.a., at der skal arbejdes for, at alle data skal være ajour og 
tilgængelige præcis på det tidspunkt, hvor behovet er der på den enkelte be-
drift. Data skal flyde automatisk ind i en central database, hvor data skal opbe-
vares og forædles til brug for den enkelte kvægbruger og hans rådgivere.

I strategi 2013 har Dansk Kvæg meldt ud, at omkostningerne ved 1 kg produceret 
mælk skal falde 15 pct., og ydelsen pr. ko skal stige 1.000 kg uden øgede omkost-
ninger: Det vil alt andet lige øge behovet for brugbare data til den daglige sty-
ring og overvågning.

Vi er kommet langt med, at sikre automatiske arbejdsgange i forbindelse med 
bl.a. ydelseskontrol. Vi mangler dog stadigvæk en del i forhold til at opsamle da-
ta fra malkerobotter og malkestalde, som ikke knytter sig til selve kontroldagen. 

Vi er tæt på indførsel af obligatorisk anvendelse af elektroniske øremærker i 
Danmark til alle nyfødte kalve.  Det vil alt andet lige skubbe yderligere til den 
igangværende udvikling med automatisk dataoverførsel. 

Til slut vil jeg rette en tak til kvægbrugerne for det samarbejde, der har været 
gennem årets løb. Vi kan kun få succes ved fælles hjælp og engagement.

Sidst, men ikke mindst, tak til brugerråd, driftsbestyrelse og vore medarbejdere 
for indsatsen i året løb.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
  Jens Chr. Mathiasen 

formand for RYK

RYKs driftsbestyrelse ..................................................................side 4

Ydelseskontrollerede besætn. ................................................side 5

RYKs brugerråd .............................................................................side 6

RYKs opgaver .................................................................................side 7

RYKs vedtægter ............................................................................side 8

RYK år 6 ............................................................................................side 10

Regnskabsoversigt for RYK ......................................................side 12

Regler for ydelseskontrollen ...................................................side 14

Godkendelse af kontrolregnskaber .....................................side 17

Nye regler for efterkontrol i ydelseskontrollen ..............side 18

Regler for officiel registrering ................................................side 20

Rengøring af udstyr ....................................................................side 21

Registrering af afgangsårsager ............................................side 22

Udnyt egne mælkemålere ......................................................side 24

Operation paratuberkulose og veterinæranalyser ......side 26

Øremærker med tekst ...............................................................side 28

Statistik på teknik i ydelseskontrollen ...............................side 29

Merværdi af krydsningskalve .................................................side 30

Undersøgelse for yverbetændelse: PCR ............................side 32

Stort potentiale i registreringer fra malkerobot ...........side 34

Indsamling af data fra malkerobotter ...............................side 35

Rådgivning – veterinære forhold og råvarekvalitet .....side 36

RYK Skejby, personale .................................................................side 37

RYK Nord, kontorpersonale og kontrolass. .......................side 38

RYK Nord, kvægbrugsrådgivning..........................................side 40

RYK Midt/Vest, kontorpersonale og kontrolass. ............side 41

RYK Midt/Vest, kvægbrugsrådgivning...............................side 43

RYK Syd, kontorpersonale og kontrolass. ..........................side 45

RYK Syd, kvægbrugsrådgivning .............................................side 47

RYK Øst, kontorpersonale ........................................................side 49

RYK Øst, inseminører og kontrolass. ...................................side 50

RYK og Viking .................................................................................side 52

RYK Øst, kvægbrugsrådgivning .............................................side 53

Ydelseskontrollen 2008-09 ....................................................side 57

Rød Dansk Malkerace ................................................................side 58

Dansk Holstein .............................................................................side 62

Dansk Jersey...................................................................................side 67

Dansk Rødbroget Holstein ......................................................side 71

Blandede besætninger og krydsningskøer ......................side 73

Højtydende økologiske besætninger .................................side 77

Elektroniske øremærker og antenner ................................side 78

Forstå fakturaen fra RYK ...........................................................side 79

Billeder fra Landsskuet 2009 .................................................side 80

Kontrolregnskaber 2008-2009 .............................................side 81



RYK’s Driftsbestyrelse
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
 Udkærsvej 15 
 Skejby
 8200 Århus N
 Tlf. 87 40 50 00
 mobil: 21 48 67 19
 e-mail: nin@landscentret.dk

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

2. RYK 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)    
 Udkærsvej 15
 8200 Århus N
 Tlf. 87 40 53 88 
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Ydelseskontrollerede besætninger i Danmark



RYK’s brugerråd
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 ydel-
seskontrolleret besætning, og signatu-
ren viser hvilken CHR-afdeling, der betje-
ner besætningen.

Alle ydelseskontrollerede 
besætninger pr. RYK-afdeling

Goldkøer i engen. Foto: Palle Larsen

RYK Skejby er placeret hos Dansk Land-
brugsrådgivning, Landscentret, og vareta-
ger særlige drifts- og udviklingsopgaver, 
som bedst løses samlet for hele organisa-
tionen. 
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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.



AMR er DLGs innovative robotfoderprogram med de kendte sortimenter LAKTO og ASIMO

Ideel protein til rationen • Super pillekvalitet • God smag • Sunde råvarer
Passer til rationer med høj grovfoderandel

Ring og hør nærmere.

AMR – det bedste i robotten!

Husdyrernæring Kvæg
Nordjylland Nordvestjylland Sydøstjylland Øerne
Tlf. 33 68 75 00 Tlf. 33 68 71 50 Tlf. 33 68 63 00 Tlf. 33 68 51 00

KVÆGMIX/KOMIXKVÆGMIX/KOMIX

Bornholm, Himmerland, 
Mors og Thy
Jacob Holst Andersen
Tlf.: 3368 5760 
Mobil: 4040 9833 
e-mail: jhr@vitfoss.dk  

Østjylland, Djursland, 
Vendsyssel og 
Midtjylland
Kaj Tinghøj Mortensen
Tlf.: 3368 5766 
Mobil: 3092 3781  
e-mail: ktm@vitfoss.dk 

Nordvestjylland, 
Sydvestjylland, 
Midtjylland og Samsø
Asger Borg
Tlf.: 3368 5767 
Mobil: 2029 3805 
e-mail: abo@vitfoss.dk 

Sydjylland, Fyn, 
Langeland og Ærø
Knud Lykke Christensen
Tlf.: 3368 5762 
Mobil: 2010 6230 
e-mail: klc@vitfoss.dk 

Sydjylland, Sjælland 
og Lolland-Falster
Lars Granly Hansen
Mobil: 2945 3813 
e-mail: lgh@vitfoss.dk 

www.vitfoss.dk Vores viden - Din styrke

Vitfoss har udviklet et koncept bestående af forskellige kategorier mineralblandinger. Det betyder, at 
der altid findes en mineralblanding, som giver det rigtige supplement af mineraler og vitaminer til den 
aktuelle foderplan i din besætning.

Vitfoss har også stor erfaring med en række specifikke produktionsfremmere, der bruges som supple-
ment til den normale fodring, og som kan forebygge eller mildne produktionsbetingede sygdomme. 

Den rigtige mineralblanding og den rigtige rådgivning

Kontakt Kvægteam Vitfoss for at få den optimale rådgivning!

Annonce RYK 10.10.09.indd   1 08-10-2009   11:20:24
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2009 har været præget af finanskrisen 
og en historisk lav mælkepris.

Der er på bedrifterne fokus på at hæve 
indtjening i de bestående rammer. Det 
ses af, at antallet af køer er steget samti-
dig med, at mælkeydelsen er steget på 
landsplan.

Der har ikke været den samme fre-
kvens af igangsætning af nye stalde og 
malkeanlæg som i 2008.

Der har dog været en del projekter, 
som allerede var sat i søen inden mang-
len på finansieringsmuligheder ramte 
erhvervet. Vi har i skrivende stund over 
800 besætninger, som har malkerobot-
ter, og i dag malkes over 20 % af køerne i 
disse besætninger. Vi har i dag over 250 
prøvekasser, som bruges i forbindelse 
med ydelseskontrol ved automatisk 
malkning. Ud over, det er en stor investe-
ring, er det også en teknisk udfordring at 
få teknikken til at virke optimalt.  Ligele-
des er der igangsat flere store malkestal-
de. Bl.a. nogle med faste målere og tek-
nikkælder, hvor prøveudtagningen fore-
går. 
 
Prøveudtagning i AMS-besætninger
Vi har i 2009 haft udfordringer med flere 
robottyper. Lely model A3 har voldt en del 
problemer, og der er løbende kommet en 
del software opdateringer fra Holland for 
at løse problemerne.

 I starten af 2009 begyndte DeLaval at 
opdatere en del af VMS 2007 og nyere 
med bl.a. en ny mælkemåler. Vi forvente-
de at være færdige med brugen af TOI i 
august, men der var uventede tekniske 
udfordringer (bl.a. software) med opda-
teringen, som forsinkede processen med 
nogle måneder.

Vi har med alle firmaer, der sælger 
malkerobotter, et godt og konstruktivt 
samarbejde. Vi er afhængige af deres ud-
styr, tekniske viden, og vejledning for at 
løse opgaven. Ind i mellem oplever vi, at 
enkelte landmænd i en opdateringspro-
ces bliver meget frustrerede, når teknik-
ken driller ekstraordinært meget. Det er 

forståeligt, men vores erfaringer er, at 
dialog mellem alle parter er vejen frem. 

Vi begyndte i 2008 at samle data ind 
fra robotbesætninger for at give et 
grundlag for en mere sikker bestemmel-
se af bl.a. fedtprocenten ved den enkelte 
kokontrollering. Det er en stor opgave, 
som er mere vanskelig end forventet. Vi 
er ret sikre på, at opgaven skal løses sam-
men med ICAR, og vi har drøftet mulig-
hederne sammen med bl.a. Tyskland og 
Frankrig.

Fastinstallerede mælkemålere og ”Mul-
tilink”
Flere og flere har i løbet af 2009 fået in-
stalleret ”Multilink” til brug ved faste 
mælkemålere.  Det er nu muligt at bruge 
”Multilink” med anvendelse af positions-
numre, hvis man har teknikkælder, eller 
malkningen går så stærk, at indtastning 
af konumrene forsinker selve ydelseskon-
trollen. 

Veterinærprøver
I juni 2009 søsatte Dansk Kvægs Veteri-
nærafdeling muligheden for, at man efter 
8 prøverunder kan selektere i hvilke køer 
der skal testes for ParaTB. Målet er at spa-
re overflødige prøver, men samtidig opret-
holde stort set den samme sikkerhed. 
Igangsætningen af EDB-løsningen i dyre-
registreringen og på Eurofins|Steins gav 
visse tekniske udfordringer, som der i skri-
vende stund arbejdes på at ”finjustere”.

Som et nyt tilbud er det nu muligt at 
udvælge køer til undersøgelse for for-
skellige bakterietyper med den såkaldte 
PCR-teknik. Det er en mulighed, som vi 
forventer på sigt vil give mulighed for at 
udvælge problemkøer og eller køer før 
goldning til denne testform (vi har alli-
gevel ”fat i prøven”).

Øremærker fra 5 firmaer
I 2009 fik vi nye øremærker til kvæg og får 
godkendt efter en licitationsrunde i FVST.
Der er fem firmaer, som har fået godkendt 
deres øremærker til kvæg. De tre af firma-

erne fik både almindelige og elektroniske 
øremærker godkendt ved licitationen, et 
firma udbyder kun elektroniske mærker, 
og endelig et firma fik kun godkendt de 
almindelige mærker. Det sidste firma har 
derfor indledt et samarbejde med en an-
den leverandør omkring elektroniske 
mærker.

Det er ikke blevet lettere at vælge og 
bestille øremærker, men det ser ud til, at 
der er forøget konkurrence om marke-
det. Brug derfor lidt tid på at få overblik 
over mulighederne på http://www.land-
brugsinfo.dk/Kvaeg/RYK/Sider/Oerema-
erker_generelt.aspx.

Elektroniske øremærker
I løbet af 2010 indføres obligatorisk an-
vendelse af elektroniske øremærker til 
alle nyfødte kalve. Det vil åbne en masse 
muligheder, men også en del faldgruber, 
når man investerer i antenner i malkes-
talden og til andet udstyr. Vi vil forsøge 
at informere jer om mulighederne, når vi 
har en præcis igangsætningsdato. Vi har 
i årets løb været i løbende dialog med 
øremærkeproducenter, antenne leveran-
dører, og malkemaskine firmaerne om 
de fælles udfordringer. Jeg vil opfordre 
den enkelte til at søge neutral faglig in-
formation om mulighederne og ikke slå 
sig til tåls med de første nemme svar/
løsninger.  

Svineøremærker
1. oktober 2009 fik RYK opgaven med at 
stå for salg og distribution af øremærker 
til svineproducenter. Opgaven var tidli-
gere ved Danske Svineproduktion på 
Axelborg, men blev flyttet i forbindelse 
med etablering af Landbrug og Fødeva-
rer.  Vi er kommet godt fra start med at 
løse opgaven, og ser det som vores opga-
ve, at påtage os de serviceopgaver, som 
erhvervet måtte ønske.

De elektroniske mælkemålere (EMM) er 
opdateret med en ny plasttype
De elektroniske mælkemålere (EMM) er 

RYK år 6

V/ Direktør Niels Henning Nielsen, RYK
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efterhånden blevet 7 år, når vi taler om 
den første leverance.

Mælkemålerne er løbende blevet op-
dateret med ny software samt udskift-
ning af forskellige reservedele.

Det ændrer dog ikke ved, at vi har haft 
for mange brudskader på ”kroppen” 
(bodyen) af målerne.

Vi besluttede derfor at investere i en 
udskiftning af alle bodyerne på de elek-
troniske mælkemålere med en stærkere 
udgave (ny plasttype), der lige er kom-
met på markedet.

I starten af september 2009 var ud-
skiftningen færdig, og vi kan med til-
fredshed konstatere, at der allerede nu 
er markant færre skader.
 

Kontorflytning til Sorø
I skrivende stund nærmer vi os datoen for 
flytningen af vores kontor i Slagelse til Ge-
fions nye hus i Sorø. Vi har flyttet kontorer 
flere gange i RYK´s historie. Når først EDB 
og telefoni virker, er det normalt helt pro-
blemfrit på nær nogle få flyttedage. Tak 
for velvilje, når vi flytter.   

Afslutning
2009 blev et år, hvor der ikke var lige så 
meget damp på kedlerne som i 2008. Vi 
håber, at vi fortsat slipper for udbrud af 
Bluetongue.

Vi har i 2009 efterhånden fået løst en 
del tekniske børnesygdomme, som skal 

være færdige inden 2010. En ny mærk-
ningsbekendtgørelse sat i søen i 2010, 
hvilket vil kræve en del ressourcer.   

Husk at besøge vores hjemmeside på 
www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/RYK . 
Hjemmesiden er i efteråret blevet opda-
teret sammen med hele DLBR-Land-
brugsinfo.

Tak til kvægbrugerne for et positivt 
medspil i en for erhvervet vanskelig tid, 
og tak til personalet for en stor og hel-
hjertet indsats i 2009.

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

PACKO LIGGENDE KØLETANKE

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

SILOTANKE

• 8.000-50.000 ltr.
• Den alternative, 
 pladsbesparende løsning
• Mange kombinationsmuligheder
• Omfattende program i AMS-
 udstyr, isvand-/brineanlæg, 
 forkøling og varmegenvinding

KØLE- OG VARMEUDSTYR

• Automatiske buffertank-
 systemer til AMS-anlæg 
 350-1.500 ltr.
• Isbankanlæg
• Brineanlæg
• Rørkølere
• Pladekølere
• Varmepumper og 
 jordvarme
• Varmegenvinding

Vort speciale: Rådgivning og projektudvikling
- vi har erfaringen og kompetencen!

PROFESSIONELLE KØLESYSTEMER
til fremtidens mælkeproducenter 
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Tabel 1. Regnskabsoversigt, tusinde kroner 2005 2006 2007 2008

Indtægter, sundhedsarbejde, konsulent og sekretærarbejde

Mælkeafgiftsfonden 2.000 1.700 294            296   

Konsulentydelse og andre indtægter 2.988 3.276 4.931 13.307 *)

I alt 4.988 4.976 5.225 13.603

Indtægter ydelseskontrol 

Grundbeløb/kobidrag 39.423 37.484 36.715 40.651

Dansk Kvæg, databasen 14.212 13.996 13.689 16.706

Tid A-kontrol, samt ekstra tid 9.356 8.588 10.320 11.179

Udlejning af udstyr 6.306 7.379 8.584 9.883

Veterinæranalyser 365 6.180 12.240 16.269

Andre indtægter, ydelseskontrol, materialesalg 2.423 2.588 4.031 5.714

I alt 72.085 76.215 85.579 100.402

Indtægter lovpligtig registrering m.v.

Registreringsafgift dyr og dokumenter 37.640 34.341 32.601 28.296

Gødnings- og husdyrindberetning 1.631 0 0 0

Får, svin 7.572 5.961 4.879

Øremærker 11.829 12.756 12.900 14.021

Lister og tavler, porto 11.239 10.703 9.956 10.382

Diverse lovpligtige indtægter 626 650 650 0

I alt 62.965 66.022 62.068 57.578

SAMLEDE INDTÆGTER, I ALT 140.038 147.213 152.872 171.583

Omkostninger, ydelseskontrol

Analyse omkostninger 6.951 14.280 14.126 13.997

Veterinærprøver 365 5.862 12.002 16.091

Dansk Kvæg, databasen 14.212 14.027 13.624 17.262

Laboratorium 1.113 0 0 0

Vedligehold udstyr 1.808 4.246 6.050 8.363

I alt 24.449 38.415 45.802 55.713

Omkostninger lovpligtig registrering

Øremærker 9.469 9.514 9.974 12.718

Udskrifter og porto 9.087 9.047 7.867 8.427

Registreringsafgift ministeriet, Dansk Kvæg, m.v. 29.314 36.905 31.816 24.711

I alt 47.870 55.466 49.657 45.856

Omkostninger ufordelt

Løn og gager 41.493 36.169 35.658 36.524

Personaleomkostninger 6.121 5.766 5.759 5.663

Afskrivninger 6.723 6.829 7.472 8.353

Diverse ufordelte omkostninger 9.950 8.099 10.419 17.757 *)

I alt 64.287 56.863 59.308 68.297

SAMLEDE OMKOSTNINGER, I ALT 136.606 150.744 154.767 169.866

Resultat af primær drift 3.432 -3.531 -1.895 1.715

Regnskabsoversigt for RYK
Tabel 1 viser RYK´s regnskab for 2008 sammen-
lignet med regnskaberne for 2005, 2006 og 
2007. I 2008 lykkedes det, at nå bestyrelsens 

*) Indeholder deltagelse i bluetonguevaccination.

mål om balance på den primære drift.  I tallene 
for 2008 indgår omsætningen for RYK´s delta-
gelse i bluetonguevaccination. 

V/ Direktør Niels Henning Nielsen, RYK

I perioden fra 2005 til 2008 fremgår det hvor 
markant en stigning, der har været i omsæt-
ningen på veterinærprøver.  
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Ekstraordinære indtægter/salg af laboratorium 6.566 5.200 0 0

Opstartsomkostninger/nedlukning af laboratorium 0 885 0 0

Likvidationsprovenue 0 439 0 0

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

Finansielle indtægter 586 691 688 819

Finansielle udgifter 1.410 1.467 1.319 1.429

Resultat før skat og efter ekstraordinære poster og renter 9.174 -403 -2.526 1.105

Skat 2.777 106 579 279

Årets resultat 6.397 -297 -1.947 827

Egenkapital primo 17.660 24.057 23.760 21.813

Årets resultat 6.397 -297 -1.947 827

Egenkapital ultimo 24.057 23.760 21.813 22.638

Tabel 2. Antal medarbejdere, registrering og ydelseskontrol Primo 2006 Primo 2007 Primo 2008 Primo 2009

Antal medarbejdere, incl. ungarbejdere og prøveudtagere 110 110 99 97

Heraf kontrolassistenter 48 48 44 45

Heraf prøveudtagere, vurderet antal årsværk 10 10 12 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 99 144

Delaval VMS Autosampler 40 40 55 111

Ezi-scannere 100 100 100 100

Varebiler 9 9 9 9

Tabel 4. Priser for 
ydelseskontrol

2006 2007 2008 2009

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

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

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

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

Mælkeanalyser pr. stk. 2,74 kr./år

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

Udleje af HI-målere 10,00 kr./måler/kontrl. 14,00 kr./måler/kontrl. 16,00 kr./måler/kontrl. 18,00 kr./måler/kontrl.

Udleje af WB målere 10,00 kr./måler/kontrl. 14,00 kr./måler/kontrl. 16,00 kr./måler/kontrl. 18,00 kr./måler/kontrl.

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

Udleje af EZI-scanner 30,00 kr./måler/kontrl. 40,00 kr./måler/kontrl. 60,00 kr./måler/kontrl. 70,00 kr./måler/kontrl.

Udleje af Lely Shuttle 180,00 kr./kasse/kontrl. 190,00 kr./kasse/kontrl. 200,00 kr./måler/kontrl. 210,00 kr./måler/kontrl.

Udleje VMS Autosampler 180,00 kr./kasse/kontrl. 190,00 kr./kasse/kontrl. 200,00 kr./måler/kontrl. 250,00 kr./måler/kontrl.

Timetakst 225,00 kr./time 240,00 kr./time 250,00 kr./time 265,00 kr./time

Timetakst A-kontrol 225,00 kr./time 240,00 kr./time 250,00 kr./time 265,00 kr./time

Tid før kl. 05.30 og efter kl. 18.00 280,00 kr./time 295,00 kr./time 305,00 kr./time 320,00 kr./time

FORTSAT fra side 12
Tabel 1. Regnskabsoversigt, tusinde kroner

2005 2006 2007 2008
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1. Prøvemalkning
1.1. Prøvemalkningsdøgnet skal og 

må kun omfatte 24 timer.   
Kontroldatoen er den dag, prøve-
malkningen afsluttes.

1.2. Ejeren af en besætning kan med 
virkning for det følgende kontrol 
år inden udgangen af 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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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-
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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 overholde al-
mindelige hygiejneregler. Hvis 
besætningsejeren herudover 
kræver anvendelse af overtræk-
støj og/eller særligt fodtøj, skal 
dette stilles til rådighed af be-
sætningsejeren.

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 gælden-
de fra 22/04 2008.

Fuldt bid. Foto: Uffe Lauritsen, 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 kontrolle-
ringer

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

Det er vigtigt, at RYK-afdelingerne er om-
hyggelige og stiller krav om god og ac-
cep tabel dokumentation, før de eventu-
elt giver officiel status til regnskaber 
med afvigende resultater eller forhold. I 

modsat fald risi ke rer man, at tilliden til 
resultaterne fra ydelseskontrollen svæk-
kes både indenlands og udenlands.

Følgerne af uofficiel kontrol er:
•	 	Der	 kan	 ikke	udskrives	 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 
periode med uof fi ciel kontrol. I kolon-
nen ”Kg F+P” vil der stå “Uoff.”

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

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK

Kornmarken 1 • 8464 Galten • Tlf. 8694 3011 • www.aarhusegnen.dk

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

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

Nye veje - Nye muligheder
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Nye regler for efterkontrol 
i ydelseskontrollen

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK

Efter indførelsen af de elektroniske 
mælkemålere er der behov for at opda-
tere reglerne for efterkontrol. 

Hidtil har efterkontrol bestået i, at en 
foreningsansat medarbejder dagen ef-
ter ordinær ydelseskontrol har foretaget 
en ny fuldstændig ydelseskontrol. Dette 
var begrundet i, at aflæsning af mælke-
mængder, notering af mælkemængder 
og udtagelse af mælkeprøver til analyse-
ring alt sammen skete manuelt. Med de 
elektroniske mælkemålere er disse op-
gaver blevet automatiseret, så hvis mæl-
kemålerne bliver anvendt korrekt, er en 
række manuelle fejlmuligheder nu fjer-
net. Tidligere skete placering af prøvefla-
sker i kasserne også manuelt, og forkert 
placering af flasken betød, at sammen-
hængen mellem ko og mælkeprøve blev 
brudt. Nu er sammenhængen mellem 
ko og prøve sikret gennem stregkoden 
på prøveglasset. Tilbage står en række 
andre fejlmuligheder, som gør at forskel-
lige former for efterkontrol fortsat er re-
levante, men disse kan kontrolleres uden  
altid at gennemføre en ny fuldstændig  
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 halsbåndstranspondere, 
hvor man måske ikke har fået indberet-
tet, at transpondere er flyttet mellem 
køer. Det er typer af fejlmuligheder, der 
kan kontrolleres ved en såkaldt ”overvå-
get malkning.” Det sker ved, at kontrolas-
sistenten i forbindelse med en alminde-
lig ydelseskontrol kommer uanmeldt 
forbi og observerer, hvordan malkningen 
gennemføres. Kontrolassistenten skal 
udfylde en liste over de forhold, som han 
skal observere under malkningen. 

Andre typer af fejl kan kontrolleres ved 
kontrol af data. Hvis mælkemålerne an-
vendes korrekt, og identifikationen af kø-
erne er korrekt, bør der ikke være behov 
for at rette oplysninger på de strimler, 
der skrives ud efter prøvemalkningen. 
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 kontrol-
foreningen kigger nærmere på kontrol-
arbejdet i besætningen. Efterkontrol i 
besætninger med automatisk malk-
ning kan bestå i kontrol af de af robot-
ten registrerede mælkemængder pr. ko 
i en periode omkring kontroldatoen. 

Det nye regelsæt er under udarbej-
delse, men RYK har allerede delvist ind-
stillet den fuldstændige efterkontrol og 
er gået over til den overvågede malk-
ning. Der arbejdes videre på beskrivelse 
af kontrol af strimler efter ydelseskon-
trollen og kontrol af data over en perio-
de i AMS-besætninger, m.v. Muligheden 
for at gennemføre efterkontrol som 
hidtil (fuldstændig ydelseskontrol da-
gen efter normal ydelseskontrol) vil bli-
ve bevaret, men det vil ikke være den 
metode, der normalt anvendes.

Der ændres ikke på frekvensen af ef-
terkontrol eller på udtrækningen af be-
sætninger til efterkontrol.

 I juli havde RYK besøg fra Canada. Gæsterne besøgte blandt andet RYK’s formand, Jens Chr Mathiasen, Give. Foto: Uffe Lauritsen, RYK
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Foreløbige regler:
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.   

”Nej, det giver ikke mere i denne omgang!”. 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 grund-
lag af lovpligtig indberetning af dy-
rets fødsel (herunder moderens 
nummer)

3. Afstamning på faders side kan på 
danskfødte dyr oprettes uden for-
ældreskabsbestemmelse på grund-
lag af indberetning af insemine-
ring eller løbning af dyrets moder 
inden 6 uger efter hændelsen. 
Startdato for løbeperiode med tyr 
eller løbningsdato skal indberettes 
inden indberetning af den efterføl-
gende kælvning, men det anbefa-
les, at indberetning foretages 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 Kvægdataba-
sen. Det gælder såvel for danske 
som for udenlandske embryoner 
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-

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:

ren indeholdende bekræftet foræl-
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	inseminering-

styren 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 afspejle 
‘langt navn’. 

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

9. Stambogsføreren eller dennes 
stedfortræder har til enhver tid 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
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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 land-
mandens 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.

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 landmandens egne slanger tilkob-
let.
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.

For yderligere information, se:
http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Maelkekvalitet/

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

V/ Afdelingslederne, RYK
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registrering af 
afgangsårsager
I foråret 2005 blev der foretaget en op-
gørelse af registreringen af afgangsårsa-
ger. Den viste, at kun hos ca. 15 % af de af-
gåede køer var der indberettet en af-
gangsårsag. Fra 2005 frem til foråret 
2008 steg registreringsprocenten lang-
somt til knapt 30 %.  Gennem 3 måneder 
i marts, april og maj 2008 blev registre-
ringsprocenten yderligere forbedret med 
i alt 15 procentenheder.

Den markante stigning i forårsmåne-

derne i 2008 skyldes utvivlsomt, at der 
på det tidspunkt blev ændret på indbe-
retningerne af afgange via Dyreregistre-
ring og på Kvik-koen, således at man nu 
bliver gjort opmærksom på, at man kan 
registrere afgangsårsag. 

Siden da er registreringsprocenten 
steget støt, således at den nu er ca. 52 %.

I figuren er det vist, hvordan registre-
ringsprocenten samlet set har udviklet 
sig for køer samt for kviekalve og kvier. 

Registreringsprocenten hos kviekalve og 
kvier var i 2005 ca. 4 procentenheder la-
vere end hos køer. Nu er forskellen helt 
oppe på knapt 10 procentenheder.

Der er racemæssige forskelle. Helt ge-
nerelt har Jersey den højeste registre-
ringsprocent (ca. 65 %) fulgt af RDM og 
SDM (ca. 51 %).  Krydsningskøer og køer 
af ukendt race har ikke uventet den lave-
ste registreringsprocent (ca. 43 %). 

V/ Specialkonsulent Jørn Pedersen, Dansk Kvæg, Avlsgruppen

Død eller aflivet
Siden efteråret 2007 har det været mu-
ligt at registrere, om et dyr er aflivet el-
ler er selvdød. I løbet af vinteren og for-
året 2008 steg den procentdel af køer, 
som bliver registreret aflivet, fra 0 % til 
15- 20 % af alle døde køer. Nu er procent-
delen steget yderligere til ca. 25 %. I hele 
perioden har døde plus aflivede køer 
udgjort 17-19 % af de afgåede køer (ikke 
af alle køer). Det ser altså ikke ud til, at 
opdelingen af ”døds”-koden har ændret 
nævneværdigt på det samlede antal 
døde køer.

Afgangsårsagerne 
Det er muligt at indberette 2 afgangsår-
sager. I 2005 blev der stort set kun indbe-
rettet én afgangsårsag, men nu i efter-
året 2009 bliver der indberettet 2 årsa-
ger i ca. en femtedel af tilfældene. Den 
efterfølgende analyse er dog kun base-
ret på den først indberettede afgangsår-
sag. 
I tabel 1 er fordelingen af afgangsårsa-
ger vist for køer, der er afgået i perioden 
1.9.2008- 31.8.2009. Opgørelsen er fore-
taget både totalt og separat for slagte-
de, døde og aflivede køer. Generelt er lav 
mælkeydelse og dårlig frugtbarhed de 2 

hyppigste afgangsårsager (16-17 %), 
dernæst følger forhøjet celletal, klov- og 
lemmelidelser og yver- og pattelidelser 
(9-12 %). Hvis vi ser på forhøjet celletal, 
yver- og patteegenskaber samt yverli-
delserne, så bliver det, vi samlet kunne 
kalde ”yverproblemer,” den domineren-
de afgangsårsag (ca. 28 %).

Afgangsårsagen ”høj alder” er an-
vendt hos ca. 2 % af de afgåede køer, og 
afgangsårsagen paratuberkulose an-
vendes hos 3-4 % af de afgåede køer. De 
mindst anvendte afgangsårsager er 
malketid og temperament (forekom-
mer hyppigst hos unge køer). 
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Afgangsårsager hos slagtede, døde eller 
aflivede
Tabel 1 viser, at der er markant forskel på 
fordelingen af afgangsårsagerne afhæn-
gig af, om koen er slagtet, død eller afli-
vet. 

•	 	Slagtede	køer:	Slagtede	køer	udgør		
84 % af alle udsatte køer – derfor lig-
ner resultaterne for de slagtede køer 
i nogen grad de generelle resultater. 
Dog er lav mælkeydelse, dårlig frugt-
barhed og forhøjet celletal mere do-
minerende hos de slagtede køer.

•	 	Døde	køer:	Døde	køer	udgør	11	%	af	de	
afgåede køer. Samlet set udgør syg-
domme 53 % af afgangsårsagerne 
hos de døde køer, og blandt sygdom-
mene er stofskifte- og fordøjelsesli-
delser dominerende med 22 %. Blandt 
de øvrige afgangsårsager udgør 
uheld/ulykke 14 % og ”andet” hele 27 
%

•	 	Aflivede	køer:	De	aflivede	køer	udgør	
ca. 5 % af alle udsatte køer. Sygdom er 
samlet set endnu mere dominerende 
med 61 % af alle årsagerne. Blandt 
sygdommene er klov- og lemmelidel-
ser dominerende med 27 %. Blandt 
de øvrige afgangsårsager udgør 
uheld/ulykke 21 % og andet 12 %.

Generelt for både døde og aflivede køer 
er, at afgangsårsagerne lav mælkeydelse, 
dårlig frugtbarhed, forhøjet celletal, yver- 
og patteegenskaber, malketid og tempe-
rament kun forekommer sporadisk. At de 
overhovedet forekommer som afgangs-
årsager hos døde og aflivede køer beror 
nok mest på divergerende holdning til 
anvendelsen af afgangskoderne.

Afslutning
Registreringsprocenten for afgangsårsa-
ger har været inde i en meget positiv ud-
vikling det seneste par år, og har nu pas-
seret 50 %. Det er dog stadig kun ca. 30 % 
af besætningerne, som registrerer af-
gangsårsager hos stort set alle køer, så-
ledes at resultaterne kan anvendes til 
planlægning af de fremtidige indsats-
områder i besætningen.

Alle Slagtet Død Aflivet

Antal 91,021 76,344 10,031 4,646

Lav mælkeydelse 16.7 19.8 0.3 0.4

Dårlig frugtbarhed 16.4 19.4 0.8 0.5

Yver- og pattelidelse 8.8 9.2 7.4 6.3

Stofskifte og fordøjelse 5.4 2.4 22.2 17.8

Klov- og lemmelidelse 11.3 10.3 12.2 26.9

Andre sygdomme 3.4 2.0 10.9 10.2

Forhøjet celletal 11.4 13.6 0.2 0.1

Yver- og patteegenskaber 7.6 9.0 0.2 0.4

Malketid 1.0 1.1 0.0 0.0

Temperament 1.1 1.3 0.1 0.1

Uheld / Ulykke 4.1 1.7 14.4 20.7

Alder 2.2 2.3 1.5 0.9

Paratuberkulose 3.5 3.6 2.7 3.9

Andet 7.1 4.1 27.1 11.7

Tabel 1. 
%-fordeling af afgangsårsager hos køer (afgået 1.9.2008 – 31.8.2009)

Linjen “døde køer” omfatter både selvdøde og aflivede køer.

1/10 2009 1/4 2009 1/10 2008

Døde kalve 1 -180 dage, % 7.0 7.7 8.1

Dødfødte kalve, % 6.5 6.5 6.7

Døde køer, % 5.7 5.6 5.7

Gennemsnitlig dødelighed i kvægbesætninger
Dansk Kvæg har med en kampagne sat fokus på dødelighed tabel 2). Den gennem-
snitlige dødelighed for levendefødte kalve er allerede faldet med godt 1 procent-
point, medens virkningerne på dødfødte kalve og døde køer endnu ikke er tydeli-
ge.

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

Tabel 2. 
Dødfødte kalve og døde kalve og køer i perioden 1.10.2008 – 1.10.2009
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Har du købt mælkemålere til din mal-
kestald, hjælper RYK dig med at få opti-
mal udnyttelse på kontroldagen.

Nogle kvægbrugere har tilkøbt mælke-
målere, da de investerede i nyt malke-
anlæg. Desværre undlader mange at 
udnytte de muligheder, der ligger i må-
lerne. Og det er ærgerligt, da de både 
kan give kvægbrugeren værdifulde data 
og arbejdsbesparelser. 

Værdifuld overvågning
Det har kvægbruger Christian Halmø, 
Skårup på Fyn for længst indset. Med en 
bedrift på 600 jerseykøer og 10 ansatte 
er det helt nødvendigt med et godt 
overvågningssystem, og det har han via 
mælkemålerne.

”Mælkemålerne gør det muligt for os 
dagligt at følge med i, om mælkemæng-
den for den enkelte ko svinger. På den 
måde har vi et rigtigt godt udtryk for ko-
ens tilstand,” forklarer han. Hver dag 

tjekker han alarmlisten fra mælkemåler-
ne, hvor dagsproduktionen fremgår, og 
kan dermed reagere hurtigt, hvis mælke-
mængden pludseligt går ned - for ek-
sempel i forbindelse med foderskift.

Han sammenholder desuden de dagli-
ge målinger med ”dage fra insemine-
ring”, ”dage fra kælvning” samt ”antal 
drægtighedsdage.” Det er parametre, 
som også fremgår af alarmlisten – og 
som han selv nøje har udvalgt, for ikke at 
drukne i unødvendig information. Hvis 
en ko for eksempel afviger 20 pct. fra 
normal dagsproduktion, kan han hurtigt 
konstatere, om det bare skyldes, at den 
er i brunst. Hvis en ko afviger 90 pct., bli-
ver den tjekket manuelt, og afviger den 
eksempelvis 40 pct. ,bliver den ”låst”. Det 
vil sige, at ved næste malkning skal mal-
kerne taste nummeret manuelt for at 
kunne sætte malkemaskinen på. Der-
med ved de, at det er en ko, som de skal 
være særligt opmærksomme på at tjek-
ke. 

stor arbejdslettelse
Mælkemålerne er også en stor fordel i 
forhold til ydelseskontrollen. Hvis man 
kontrollerer 11 gange, skal der kun udta-
ges prøver ved én malkning pr. gang, 
idet mælkemængden jo registreres 
automatisk. Samtidigt undgår man at 
forstyrre malkningen med ophængning 
af ekstra måleudstyr. På Dongsgaard 
har Christian Halmø bygget sildebens-
stald med teknologikælder. Det betyder, 
at kontrolassistenten slet ikke befinder 
sig i malkestalden, når han udtager prø-
ver.

”Det er en lettelse, at malkerne bare 
kan køre den daglige rutine uden at være 
generet af kontrolassistenten. Der skal 
slet ikke sættes tid af til ydelseskontrol, 
da kontrolassistenten går nede i kælde-
ren og tager prøverne,” forklarer Christi-
an Halmø. Bagefter trækker kontrolassi-
stenten selv data fra computeren, som 
kobler ko-nummer med hold-nummer 
og plads. For at kunne koble data om 
mælkemængde og ko-nummer med 
stregkode på prøveglas og pladssnum-
mer, kræves computerprogrammet Mu-
litilink, som er udviklet af RYK.

Christian Halmø understreger, at det 
er vigtigt, at det er kontrolassistenten, 
der tager prøverne og styrer registrerin-
gen, når der registreres på pladsnumre, 
så der ikke sker fejl. Er man ikke så heldig 
at have teknikkælder, opnår man allige-
vel arbejdsbesparelse ved kun at skulle 
udtage prøver én gang og undgå op-
hængning af måleudstyr. 

Udnyt egne mælkemålere

Hver dag tjekker Christian Halmø  Skårup alarmlisten, så han kan reagere hurtigt, hvis mælke-
mængden pludseligt går ned. Foto: Kirsten Marstal, Dansk Kvæg

v/ Informationskonsulent Kirsten Marstal, Dansk Kvæg

11 prøver pr. ko pr. år
Antal prøver pr ko pr kontroldag, va-
rierer efter antal malkninger og an-
tal årlige kontrolleringer.
En tommelfingerregel er, at der skal 
udtages og analyseres mindst 11 
prøver pr ko pr år.
Se oversigten side 14.



RYK  6. ÅRSBERETNING 25

Kontolassistent Michael Jørgensen går i fred og ro i teknikkælderen og tager prøver. Han er meget 
omhyggelig med at indtaste pladsnummer for hver prøve. Data som senere matches med ko-
nummer, når han trækker data fra landmandens computer. Foto: Kirsten Marstal, Dansk Kvæg

Kræver styr på registreringen
En meget væsentlig forudsætning for 
at kunne udnytte mælkemålerne er, at 
man har fuldstændigt styr på transpon-
dere/elektroniske øremærker og ko-
nummer i eget udstyr. Christian Halmø 
benytter elektroniske øremærker i ste-
det for halstranspondere. Det betyder,  
at transponder- og konummer altid er 
det samme, hvilket reducerer fejlmulig-
hederne væsentligt, da han ikke skal hu-
ske at ændre ko-nummer på transpon-
deren, når den bliver flyttet til en ny ko. 
Christian Halmø har fået monteret dob-
belt antenne for at gøre registreringen 
stærkere i malkestalden. Hvis antennen 
alligevel ikke fanger koen, registreres en 
tom plads, og nummeret skal tastes 
manuelt. På den måde undgås forskyd-
ning af ko- og pladsnummer. 

Generelt er Christian Halmø meget til-
freds med den måde, mælkemålerne 
fungerer på, og kan varmt anbefale bru-
gen af mælkemålere til sine kolleger. Og 
som han siger ”det er jo skørt at have in-
vesteret i noget, som man alligevel ikke 
bruger.”

En væsentlig forudsætning for at kunne udnytte mælkemålerne er, at der er fuldstændigt styr på korrekt registrering af ko-nummer. Her ses plads-
nummer samt registreringstavlen med konummer. Data som sendes til computeren på gården og matches med kontrolassistentens data. 
Foto: Kirsten Marstal, Dansk Kvæg

Kalibrering af målerne
Mælkemålere, der anvendes til officiel ydelseskontrol, skal kalibreres efter leve-
randørens anvisning. Typisk én gang om året. Kalibreringen foretages af leveran-
døren på landmandens regning. Typisk i forbindelse med et serviceeftersyn.
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Status på 
Operation Paratuberkulose 
og veterinæranalyser
Udtagningen af prøver til test for para-
tuberkulose via mælken i ydelseskon-
trol-prøverne startede i mar. 2005. Ca. 
et år senere blev projektet Operation 
Paratuberkulose søsat. Der var stor fo-
kus på projektet og stor tilslutning fra 
starten. Der anvendes fortsat en Elisa 
test, som tester for antistoffer. Dvs. det 
er ikke antallet af bakterier, der tælles.

28 % af besætn. og 40 % af køerne
I den seneste opgørelse fra sep. 2009 er 
der på landsplan 1.218 besætninger med 
og 199.812 køer. De tilsluttede besæt-
ninger har 164 køer. Dvs. de store besæt-
ninger er forholdsvis godt repræsente-
ret. Omregnet i procent er det ca. 28 % 
af besætningerne og ca. 40 % af køer-
ne. 

Operation Paratuberkulose: 
reduceret test muligt pr. 15. juni 2009
I Operation Paratuberkulose tages der 
prøver af alle malkende køer.  Oprindeligt 
var oplægget, at det skulle være muligt 
at tage prøver af en udvalgt del af be-
sætningen efter to fulde runder. Efter en 
faglig revurdering blev det først muligt 
efter 8 fulde runder af besætningen.  

Introduktionen af ”reduceret test” i 
Operation Paratuberkulose blev bla. for-
sinket pga. bluetongue-kampagnen, der 
beslaglagde de relevante IT-folk. Dermed 
kunne den påkrævede EDB-programme-
ring ikke komme i gang. 

Den 15. juni 2009 startede den reduce-
rede test. Besætninger med 8 fulde run-
der fik mulighed for at melde sig til.  Om-
fanget af tilmeldte besætninger, der har 
taget 8 fulde runder, skønnes at være 
mellem en tredjedel og halvdelen af de 

mulige besætninger. Hos Thise Mejeri er 
det beregnet til 42 %. 

Køer uden prøver: 
grønne og over 180 dage til kælvning
Der er to krav, som skal opfyldes, før en 
ko kan blive sprunget over (udover de 8 
fulde besætningsrunder) ved udpeg-
ningen:
     a. Koen skal være grøn. 
     b. Have over 180 dage til  kælvning.

Sidstnævnte betingelse skyldes, at der 
for alle køer skal være en ”frisk status” 
ved kælvning. Landmanden kan således, 
inden og ved kælvning, tage sine for-
holdsregler, hvis koens status er blevet 
ringere, f.eks. fra grøn til gul. 

Den reducerede test har den fordel, at 
der spares penge i dag. Ulempen er, at 
den sænker sikkerheden lidt mht. kend-
skab til den enkelte kos status. Dermed 
kan perioden, til besætningen bliver pa-
ratuberkulosen kvit, blive forlænget. Det 
kan muligvis være begrundelsen for, at 
ikke alle landmænd, der har muligheden, 
er gået over på reduceret test. De har så-
ledes valgt at se bort fra besparelsen, her 
og nu, ved de færre prøver, og i stedet for 
komme af med sygdommen hurtigst 
muligt. 

I praksis vil der typisk blive udtaget 20-

30 % færre prøver i besætninger med re-
duceret prøveudtagning. Der er set ek-
sempler på besætninger med tal uden 
for denne angivelse. 

Udpegning sker nu automatisk
Med indførsel af en automatisk udpeg-
ning faldt brugen af gule låg på mælke-
prøverne væk. Ligeledes forsvandt de an-
vendte følgesedler. Dermed forsvandt 
den manuelle kontrol. Al udpegning 
skulle dermed ske via Dyreregistrering. 

Samtlige besætninger (med 11 gange 
kontrol) får nu udpeget køer, hvor der 
skal tages prøver, når der er gået 80 dage 
fra den seneste prøvetagning. 

Besætninger med 6 gange årlig kon-
trol udgør en særlig udfordring. EDB-pro-
grammet er udviklet således, at det sik-
res, at der også i disse besætninger udta-
ges prøver 4 gange årligt. 

Også automatisk udpegning:  
salmonella og PCR + kombinationer
Samtidig med at paratuberkulose ud-
peges via dyreregistrering (tabel 1), blev 
udvælgelse af salmonella-prøver også 
lagt ind i dyreregistrering. 

PCR-prøverne blev også en ny mulig-
hed på samme tidspunkt. Disse prøver 

Check nyhedsbreve om paratuberkulose på:
www. paratuberkulose.dk

V/ Afdelingsleder Ole Kjærsgaard, RYK Midt/Vest

Prøve Muligheder

  Paratb. X X X

Salm. X X

PCR X X

Tabel 1. Veterinær-analyser der kan tages selvstændigt eller kombineres i den samme 
mælkeprøve. Muligheder er angivet med kryds. Læses kolonnevis.
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Figur 1.  Bestilling af veterinær-prøver (paratuberkulose, salmonella, PCR) foretages i Dyreregistrering i billed: Besætning Q|Sundhed V|Vet. Analyser.  

Bestilling af veterinær-prøver i 
Dyreregistrering
Selve bestilling af prøverne skal foreta-
ges i Dyreregistrering. Her kan landman-
den selv, konsulent og rådgiver (hvis de 
er legaliseret til besætningen) indtaste 
bestilling af veterinæranalyser. Det skal  
ske inden kontrolleringen. Alternativet 
er at bede RYK-kontoret foretage indtast-
ningen inden kontrolleringen.

I praksis skal bestillingen foretages i 
billed: Besætning -> Sundhed  ->Vet. Ana-
lyser.  

Indkøringsvanskeligheder
Henover sommeren 2009 har der været 
forskellige udfordringer. Ikke alt har kørt 
efter en snor fra dag et. Der var proble-
mer med udpegningen på laboratoriet, 
og der var programmeringsfejl. De fleste 
af fejlene er blevet rettet i løbet af som-
meren og det tidlige efterår. Der vil fort-
sat være ting, der skal rettes, således at 
det kommer til at køre endnu mere opti-
malt. Dette har RYK og Eurofins|Steins 
løbende fokus på i samarbejde med 
Dansk Kvægs IT-afdeling.

kom derfor med, da EDB-programmet 
skulle udvikles. Her er det vigtigt at hu-
ske, at PCR-prøven koster over 100 kr./
stk.

Samtidig blev der mulighed for at 
kombinere flere analysemetoder i den 
samme mælkeprøve. I tabel 1 er det angi-
vet, hvilke veterinæranalyser der kan ta-
ges i den samme mælkeprøve. Omskre-
vet kan det siges, at alle tre kan tages 
alene, og at paratuberkulose kan tages i 
en kombination med de to andre analy-
ser. 

Udlandet 
Der er i aug. 2009 afholdt en stor konfe-
rence om paratuberkulose i Minneapolis, 
USA.  På verdensplan er der stor interesse 
for de danske initiativer. Danmark er 
med i førerfeltet.

Nogle af hovedpunkterne fra kongres-
sen er, at der er en sammenhæng til be-
skidte yvre og ben, til flere køer i kælv-
ningsområdet, hvor rent kælvningsarea-
let er, mm. Det blev også fastslået, at det 
er vigtigt at slagte smittede køer, hvis 
der skal opnås succes. 

Det drøftes i udlandet, om indførelse 

af obligatoriske test i 2010 skal være et 
krav. Uden test kan der ikke leveres mælk 
fra besætningen. I den modsatte ende af 
skalaen er der lande, hvor det er en ud-
bredt opfattelse blandt mælkeprodu-
center, at det er regeringens problem.

Dansk Kvægs strategi 2013
Her i landet er der fagpolitisk også fokus 
på Operation Paratuberkulose. Citat fra 
Dansk Kvægs strategi 2013: ”Andelen af 
besætninger, inden for Operation Para-
tuberkulose, der har iværksat en effektiv 
handlingsplan øges fra 25 % til 75 %”.

Fremtiden
På det nære plan vil den alm. interesse 
givetvis betyde forskellige priser på kæl-
vekvier afhængig af sælger-besætnin-
gens dokumentation mht. paratuberku-
losens udbredelse i besætningen. Ligele-
des vil der blive fokus på ”lort for sig og 
mælk for sig”.

På det overordnede plan kan der for-
mentligt blive tale om en certificerings-
ordning for besætninger, der har styr på 
deres paratuberkulose-status. 

Skal din besætning ligge i toppen ?
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Øremærker med tekst
Du har mulighed for at få valgfri tekst på det ene øremærke 

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

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

På det afbillede mærke er valgt: Født år, 
(ÅÅÅÅ) på linie 1 og Fars korte navn på li-
nie 2. Du skal således vælge, hvilke oplys-
ninger du vil have på de 2 linier. Hvis du 
vælger Blank eller Fri tekst på begge lini-
er, så vil mærkerne blive leveret som sæt 
straks efter bestilling. 

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

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

V/ CHR-supporter Steen Kobberøe, RYK

Valgmuligheder:
Blank

Dyrets korte navn
Fars korte navn

Fri tekst (max 11 karakterer, fx 
Petersminde)

Født dato, (DDMMÅÅ)
Født år, (ÅÅÅÅ)

Mors ckr-nummer
Mors korte navn

Mors løbenummer

Bestilling af mærker med tekst via Dy-
reregistrering 
Bruger du som landmand programmet 
Dyreregistrering kan du selv bestille øre-
mærkerne. På fanen Ejendom Øremær-
kebestilling. Når du under mærketype 
har valgt med tekst og antal mærker, 

højreklikker du med musen, mens du 
stadig står på linien og vælger fri tekst. 
Du får nu mulighed for at vælge, hvilken 
tekst du vil have på henholdsvis linie 1 og 
linie 2. Tryk derefter på luk og bestillin-
gen er foretaget.  

Det elektroniske mærke isættes dyrets venstre øre. Foto: Kirsten Marstal, Dansk Kvæg

Læs mere om øremærker med tekst på:
www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/RYK/Sider/Oeremaerker_generelt.aspx
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Ydelseskontrollerede besætninger med robotter af fabrikat Lely, DeLaval, 
SAC og Fullwood.

Antal målere RYK udlejer til besætningerne.

På 3 1/2 år er 90.000 køer flyttet fra besætninger med færre end 200 køer, til større besætninger.
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www.allflex.dk Operated by Allflex

Officiel mærkning med elektroniske 
øremærker giver dig en meget 
lettere hverdag!
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Galloway i Sydthy. Foto: Palle Larsen.

Tyrekalve Kryds Kviekalv

SDM SDM x KØD SDM x KØD

Indkøb af 55 kg kalv, 21 dage 900 1400 900

Foderforbrug x 1,50 kr. 2193 (4,5 FE/kg tilvækst) 1991 (4,5 FE/kg tilvækst) 2212 (5 FE/kg tilvækst)

Halm 500 450 500

Slagteprocent 51 56 53

Nettotilvækst, g/dag 780 862 690

Værdi af slagtekalv uge 43, 2009 4290 4680 4350

Klasseficering 4,0 8,0 7,0

Rest uden handyrpræmie kr. 697 839 738 

+ Handyrpræmie kr./kalv 950 950 (ingen præmie til kvie)

Merværdi af 
krydsningstyrekalv 
og kviekalv KØD x SDM?
Mange spørger, om det kan betale sig at 
krydse ind med kødkvæg hos malkera-
cer. Det skal være en fordel for begge, 
både mælkeproducent og slagtekalve-
producent, for at det kan blive en suc-
ces. Jeg har her regnet på et eksempel 
(tabel 1), hvor kalvene leveres til Dansk 
Kalv (max. 205 kg slagtet, under 10 mdr. 
og klasse min. 3.3). 

SDM leveres ved ca. 380 kg levende og 
195 kg slagtet. 

Krydsning leveres ved ca. 350 kg le-
vende og 195 kg slagtet. 

KØD = en af de intensive kødkvægra-
cer.

Begge tyrekalve trives 1300 g brutto. 
Dvs. SDM-kalv går i 250 dage og kryds-
ning går 226 dage i stalden. 

Krydsningskviekalv forventet tilvækst 
1100 g brutto og forventet slagtepro-
cent på 53 %. Dvs. en krydsningskvie skal 
leveres ved 350 kg levende, og det tager 
268 dage på stald. De skal jo slagtes in-
den 10 mdr. for at blive Dansk Kalv. Dvs. 
en slagtevægt på 185 kg.

V/ Teamleder for Kødproduktion Per Spleth & Landskonsulent Jørgen Skov , Dansk Kvæg 

En del SDM-kalve kan ikke opnå en klas-
sificering på 3,3, og ved at krydse ind med 
kødkvæg er man sikker på at kalvene 
klassificerer over 3,3 hver gang. 

For at få økonomi i at lave en Dansk 
Kalv på en krydsningskvie må de ikke ko-
ste meget som spædkalv, da de ikke op-
når handyrpræmie på 970 kr. 

Hvad der sker fra 2012, ved vi endnu 
ikke præcist. Der er lagt op til, at 37 % af 
den nuværende handyrpræmie afkobles 
fra 2012. På nuværende tidspunkt er det 
svært at lave en god økonomi i at fede en 
kviekalv op intensivt. Det kan være, at 
den skal sælges til en, der har noget 
græsareal + grovfoder og så slagter 
krydsningskvien, når den vejer 261-300 
kg slagt. Det vil være optimalt at få køn-
sorteret sæd, hvilket vil give min. 90 % 
tyrekalve på den del af køerne, hvor der 
ikke skal tillægges avlskvier. 

Tabel 1. Forudsætninger og økonomi ved opfedning af  tyrekalve (SDM og SDM X KØD) og krydsningskviekalve.
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Kontakt en rådgiver fra dette team for at få en god rådgivning vedr. kødkvægsproduktion. 

Rådgivningscenter Teamet består nu af Tlf.nr. Mobilnr.

Landscentret, Dansk Kvæg Teamleder: Per Spleth, Udkærsvej 15, 8200 Århus N 87 40 53 01 30 92 17 74 
Landscentret, Dansk Kvæg Landskonsulent: Jørgen Skov Nielsen, Udkærsvej 15,  8200 Århus N 87 40 52 63 20 12 07 96
LandboNord Erling Mikkelsen, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev 96 24 25 55 40 55 91 45
Agri Nord Karsten Brødbæk, Hobrovej 437, 9200 Ålborg SV 96 34 51 40 20 93 47 44 
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, Marsvej 1, 8960 Randers SØ 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 Helle O. Kalkrup,  Nupark 47, 7500 Holstebro 96 29 68 00 23 68 91 57
Vestjysk Landboforening Bjarne Lund, Herningvej 3, 6950 Ringkøbing 96 80 12 00 40 94 95 51  
Jysk Landbrugsrådgivning Kjell Klemmensen, Nordre Boulevard 100, 6800 Varde 72 10 98 71 25 57 98 71
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
Agrogaarden Jørn Nielsen, Lombjergevej 1, 5750 Ringe 63 62 16 54 24 23 25 58
Landboforeningen Gefion Niels Chr. Tramm,  Fulbyvej 15, 4180 Sorø      59 21 17 00 21 79 59 82 
Bornholms Landbrug Jørgen Hansen, Rønnevej 1, 3720 Åkirkeby 56 90 78 30

Roskilde 2009: Kan du finde bøfferne på denne prægtige Angus-tyr: Spidsbryst, culotte, højreb, hals, yderlår, bryst, osso buco, tværreb, tykkam, t-bone, 
slag? Foto: Per Gudmann

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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Prøven scannes og stregkoden bruges bl.a. til udvælgelse til veterinærprøver.
Foto: Uffe Lauritsen, RYK

Undersøgelse for 
yverbetændelse på 
ydelseskontrolprøver: PCR
Vi har i det sidste år arbejdet en del med 
en ny test for mastitisbakterier. Testen 
er af typen PCR. Måske har du allerede 
hørt om det, Gitte Grønbæk omtalte 
det på Dansk Kvægs kongres 2009, og 
du vil inden nytår også modtage en prø-
ve med et undersøgelsesresultat fra en 
tankmælksundersøgelse med PCR.

PCR-testen
PCR betyder Polymerase Chain Reaktion. 
Denne testform har været kendt i man-
ge år og bruges til påvisning af genma-
teriale (RNA eller DNA) fra virus og bak-
terier i mange forskellige test.

Et finsk firma som Eurofins|Steins 
samarbejder med har nu fremstillet rea-
genser, så testen kan bruges til mastitis-
bakterier. Testen kan påvise 11 af de mest 
kendte bakterier og resistensgenet for 
penicillinresistens ved stafylokokker.

Da testen kræver en del laboratorieud-
styr og ekspertise, kan den kun udføres 
på centrale laboratorier. I Danmark er der 

indtil videre kun Eurofins|Steins i Holste-
bro.

Det nye/smarte ved PCR testen er, at 
der ikke skal dyrkes bakterier som ved de 
sædvanlige prøver for mastitis bakterier. 
PCR er en påvisning af genmaterialet og 
kan således udføres på en mælkeprøve, 
selv om bakterierne er døde, som tilfæl-
det er i de konserverede ydelseskontrol-
prøver. PCR kan også udføres på en al-
mindelig udtaget mælkeprøve eller på 
tankmælk med levende bakterier.

Ved den pågældende PCR-test foreta-
ges der fordoblinger af gen-materialet 
op til 40 gange. Fordoblingen sker sam-
tidig med, at der sættes et stykke på 
genmaterialet, som udsender lys. Te-
sten er positiv og aflæses, når lyset fra 
prøven når en bestemt koncentration. 
Jo flere bakterier, og dermed genmateri-
ale, der er i prøven fra start, jo færre for-
doblinger skal der altså til før positiv re-
aktion.

Det er måske en lidt lang forklaring, 

men det er vigtigt for at forstå selve test-
resultatet.

Indstilling før prøveudtagning
Inden du benytter de nye muligheder 
for udtagning af mælkeprøver via ydel-
seskontrollen til påvisning af mastitis-
bakterier, er det vigtigt, at du har ind-
stillet dit udtagningsudstyr til mindst 
muligt overslæb. For de forskellige ro-
botter er det vigtigt at kontakte service-
montøren for at være sikker på, at risi-
koen for overslæb fra tidligere prøver er 
så minimal som muligt. For konventio-
nel malkning er det også vigtigt, at ser-
vicemontøren har gennemgået alle 
malkepladser for at mindske risiko for 
restmælk og overslæb fra en tidligere 
malket ko, specielt ved lange mælke-
slanger.

Prøvesvar
For hver bakterie, der undersøges ved te-
sten, vil der komme et svar med en værdi 
mellem 1 og 40.

Vi har foreløbig følgende vejledninger 
til prøvesvarene:
1-28: Testen er meget positiv
28-32: Testen er positiv
32-37: Testen er lav positiv
37-40 (NoCt): Testen er negativ

Muligheder
Vi forudser, at der bliver mange mulighe-
der for anvendelse af den nye test.

Først og fremmest kan den som om-
talt benyttes på ydelseskontrolprøver. Vi 
har lavet en mulighed for bestilling, in-
den ydelseskontrol, på samme måde 
som ved enkeltdyr eller ekstra prøver for 
Salmonella og Para-Tb:

dyreregistrering / Vælg fanen -sund-
hed V-i øverste række og Vet. analyser 
sidst i anden række. Her kan du finde alle 
dine køer, og du kan individuelt bestille 

V/ kvægfagdyrlæge jørgen katholm, Dansk Kvæg
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PCR-test på de køer, du ønsker, og du kan 
samtidig se de seneste tre celletalsvær-
dier som vejledning, før du bestiller prø-
ven.

Prøven koster indtil videre 128 kr. / ko.

Enkeltundersøgelser 
Enkeltprøve kan være af interesse ved 
nykælvere eller andre køer med forhøjet 
celletal, eller hvis du i perioden forud for 
kontrollen har fundet klatter eller andre 
forandringer i mælken.

Prøver før goldning
Vi håber, at testen meget snart kan blive 
godkendt til også at kunne bruges som 
mælkeprøve forud for goldbehandling 
med antibiotika. Det kræver en ændring 
af bekendtgørelsen, da disse prøver i dag 
skal udtages af en dyrlæge, og selv om 
du er med i NySr og kan udtage prøverne, 
skal de - som bekendtgørelsen er i dag - 
på centrallaboratorier undersøges med 
en bestemt resistensundersøgelse. 

Disse prøver skal derfor indtil videre 
fortsat udtages og dyrkes.

Prøver ved sanering for B-streptokok-
ker (Streptococcus agalactiae)
Antallet af besætninger med B-strepto-
kokker er steget en del siden 2001, så vi 
nu har 6 % smittede malkekvægsbesæt-
ninger. Det er en sygdom, der oftest giver 
store produktionstab, ydelsestab og dår-
lig mælkekvalitet. Derfor er sanering ofte 
en fornuftig løsning.
 1.  Test mælken for at finde de smitte- 

de køer. 
 2.  Holdopdeling med det samme. Det 

er vores råd ikke at ofre penge på 
teksten, hvis du ikke kan lave hold- 
opdelingen.

 3.  Slagtning  af så mange smittede  
køer som muligt. 

 4.  Goldning med antibiotika af køer 
tæt på kælvning. 

 5.  Behandling af resten af de smitte-
de køer i 3 dage med penicillin - al-
tid penicillin i 3 dage i alle 4 patter.

 6.  Efter 3-4 uger testes de smittede/
behandlede køer igen for tilbage- 
fald. Har behandlingen ikke virket, 
slagtes koen.

 7.  Overvågning efter 1-2 måneder af 
besætningen på tankmælk eller 
screening af samleprøver af alle 
køer i besætningen. 

Tankmælksundersøgelser
En mulighed for at anvende testen som 
overvågning af besætningens yverinfek-
tioner er PCR på tankmælk.

Prøven bestilles på Eurofins|Steins. Pri-
sen er 128 kr./tankmælksprøve. Der vil al-
tid være nogle kim i mælken. God mælk 
har under 5000 bakterier/ ml mælk. Dår-
lig mælk kan have fra 30.000 til over 
100.000.

Kimtallet er et udtryk for rengøringen 
af malkeanlæg og tank.

Ud over disse bakterier indeholder 
tankmælk også bakterier, der kommer 
direkte fra køernes yver eller fra patterne 
under malkning.

Hvis en tankmælksundersøgelse der-
for undersøges med PCR, vil der komme 
et udtryk for graden af de forskellige 
yver-bakterier i tankmælken.

De fleste kender undersøgelsen for B-
streptokokker, som vi laver en gang årligt 
ved dyrkning. Hvis tankmælk undersø-

ges ved PCR, vil der også komme et svar 
på B-streptokokker, der helst skal være 
negativt.

En anden mulighed er, at tankmælks-
prøven eksempelvis er under 28 for Sta-
fylokokkus aureus eller streptokokkus 
uberis. Du får derfor på denne måde et 
fingerpeg om, hvad en af årsagerne til 
yverinfektioner i besætningen kan være, 
og derved mulighed for at målrette det 
forebyggende arbejde direkte mod den 
pågældende infektion.

Eksempler på mastitisforebyggelse
Stafylokokkus aureus: bedre malkning 
og smitteforebyggelse med pattedesin-
fektion og goldbehandling med antibi-
otika.

Streptokokkus uberis: bedre nedskrab-
ning og staldindretning, renere køer, evt. 
ingen halm, bedre rengøring inden malk-
ning. 

Klebsiella: kontroller savsmuld for var-
mebehandling eller udskift strøelsen

Vi håber, at du vil få glæde af de nye 
undersøgelsesmuligheder, så du kan le-
vere mælk af højeste kvalitet.

Mælkeprøver på vej ind i magasinet på ILAS robotten på Eurofins|Steins. Foto: Uffe Lauritsen, RYK
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Registreringer af blandt andet mælke-
ydelse og celletal er grundlaget for at 
kunne drive en effektiv mælkeprodukti-
on. Registreringerne gør, at man kan føl-
ge bedriftens resultater løbende; men 
registreringer kan også afsløre forhold, 
som kan forbedres. For den enkelte kvæg-
bruger er registrerin-ger dermed et vig-
tigt hjælpemiddel til produktionsstyring; 
men i en større sammenhæng er de og-
så vigtige for at opnå avlsmæssig frem-
gang til gavn for hele kvægbruget. Sam-
tidig kræver gode registreringer en ar-
bejdsindsats af den enkelte kvægbruger 
og et godt registreringssystem.  

Det er vigtigt, at eksisterende registre-
ringer udnyttes optimalt; men også at 
man har fokus på nye registreringer, som 
kan give muligheder med hensyn til pro-
duktionsstyring og i avlsarbejdet. I den 
forbindelse er data fra malkerobotter 
meget interessante. Vi tror, at registre-
ringer fra malkerobotterne vil kunne bi-
drage med meget værdi i forhold til de 
eksisterende registreringer. Det er samti-
digt muligt at indsamle disse data stort 
set uden ekstra omkostninger.

Styrkelse af avlsværdital for malketid
Avlsværditallet for malketid beregnes i 
dag ud fra landmandens vurdering af 
den enkelte kos malketid i forhold til an-
dre køer i besætningen. Vi er meget langt 
med at erstatte disse registreringer med 
mælkeflow fra TruTestmålere og statio-
nære mælkemålere. Det vil være natur-
ligt også at inddrage mælkeflow fra mal-
kerobotter. 

Når data fra malkerobotter bliver til-
gængelige i 2010, vil disse data også bli-
ve anvendt til beregning af avlsværdital 
for malketid. Inddragelse af data fra mal-
kerobotter vil øge sikkerheden på avls-
værditallet for malketid. 
Bedre reproduktionsstyring ved kobling 
af registreringer
Redskaberne til både daglig reprodukti-

onsstyring og vurdering af opnåede re-
sultater baseres på de registreringer, 
som findes på Kvægdatabasen. Det vil si-
ge registreringer af eksempelvis insemi-
neringer, drægtighedsundersøgelser og 
sygdomsregistreringer.

Undersøgelser viser, at køer i brunst 
ændrer adfærd på flere forskellige punk-
ter. Udnyttelsen af data fra malkerobot-
ter eller andet procesudstyr er derfor in-
teressant med henblik på at optimere 
den daglige reproduktionsstyring eller 
opfølgning på reproduktionsarbejdets 
udførelse.

Udover en række undersøgelser, som 
dokumenterer den velkendte sammen-
hæng mellem køernes bevægelsesmøn-
stre og tidspunktet for brunst, har man-
ge forskere undersøgt sammenhængen 
mellem:
•	Mælkeflow	i	forhold	til	tidspunktet	for	

brunst
•	Daglig	mælkeydelse	 i	 forhold	 til	 tids-

punktet for brunst
•	 Drøvtygning	 i	 forhold	 til	 tidspunktet	

for brunst
Umiddelbart viser en gennemgang af 

litteraturen, at der ikke er en pålidelig 
sammenhæng mellem mælkeflow og 
tidspunktet for brunst; men at data, som 
viser daglig mælkeydelse og drøvtyg-
ningsaktivitet, vil være interessant at 
gøre brug af. Da flere faktorer naturligvis 
påvirker daglig mælkeydelse og drøvtyg-
ning, vil en kombination af disse data og 
data fra aktivitetsmålere formentlig give 
det bedste bud på, hvornår koen er i 
brunst.

Data fra malkerobotter kan anvendes på 
mange andre felter!
Ovenstående emner vil vi tage hul på i 
2010. På sigt vil vi dog forvente, at data 
fra malkerobotter også kan anvendes på 
mange andre felter

Avlsmæssigt vil det være nærliggende 
at undersøge muligheder for at forbedre 

køernes robotegnethed. Denne egnet-
hed kan afhænge af mange forskellige 
egenskaber. Hvis man finder, at disse 
egenskaber er arvbare, kunne man ud-
vikle et decideret indeks for robotegnet-
hed eller måske inddrage de nye egen-
skaber i eksisterende indekser. Slutresul-
tatet er en avlsmæssig forbedring af 
koens evne til at blive malket i en robot.

Avlsmæssigt er det også en mulighed 
at udnytte registreringer fra malkero-
botter til at forbedre de nuværende avls-
værdital for frugtbarhed, yversundhed 
m.m.. Registreringer fra malkerobotter, 
eller tilknyttet procesudstyr, er i flere til-
fælde biologisk tættere på det, som vi 
ønsker at forbedre, end de registreringer, 
vi bruger i dag. Eksempelvis er bevægel-
sesdata fra Heatime en bedre indikation 
af, hvornår koen er i brunst, end en regi-
strering af inseminering, som kan være 
påvirket af forskellige managementbe-
slutninger. Fordelen ved at inddrage nye 
registreringer er en højere sikkerhed på 
indekserne og dermed i sidste ende stør-
re avlsmæssig fremgang. 

 Rent produktionsmæssigt vil registre-
ringer fra malkerobotter sandsynligvis 
kunne bruges både fodrings- og sund-
hedsmæssigt. Endelig vil en central regi-
strering også give besætninger med 
malkerobotter mulighed for at sammen-
ligne sig med andre besætninger med 
malkerobotter og dermed udpege po-
tentielle indsatsområder. 

I forhold til datasikkerhed giver lag-
ring af malkerobotdata på bedrifternes 
egen PC et problem med tilstrækkelig 
backup af vigtige data. Besætningerne 
vil således være sårbare overfor eksem-
pelvis nedbrud af harddiske eller tyveri 
af PC. En central opsamling af data vil 
dermed også fungere som en effektiv 
backup med mulighed for genskabelse 
af data på bedriftens egen PC.

Stort potentiale i 
registreringer fra malkerobotter

Af Teamleder Anders Fogh og Landskonsulent Ulrik Sander Nielsen, dansk kvæg
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Siden vi fik de første robotter for cirka 10 
år siden, har det været et ønske at kunne 
anvende flere af de informationer, der 
dagligt opsamles. Nu er tiden kommet 
til at systematisere arbejdet og sikre, at 
besætninger med robotter får endnu 
bedre udbytte af deres investering.

20 pct. af de danske køer malkes i AMS
Udviklingen i antal malkerobotter i 
Danmark har været markant i de sene-
ste år. Til og med 2009 er der installeret 
malkerobotter i 900 besætninger. Det 
betyder, at godt 20 pct. af de danske 
malkekøer malkes i en malkerobot. Det 
forventes, at denne andel vil blive end-
nu større i fremtiden. 

Dansk Kvæg og RYK har derfor i fælles-
skab arbejdet sammen om forskellige 
rutiner ,så vi kan få indsamlet og bear-
bejdet data til gavn for både den enkelte 
og det samlede kvægbrug. 

Malkerobotter registrerer og lagrer 
mange typer data
I alle typer malkerobotter registreres 
data ved hver eneste malkning. Registre-
ringerne anvendes internt i robottens 
managementsystem til generering af 
forskellige typer lister, som kvægbruge-

ren kan bruge i den daglige styring. Ud 
over data, som robotten selv registrerer, 
kan der også lagres data fra andre typer 
procesudstyr tilknyttet malkerobotten, 
eksempelvis data fra aktivitetsmålere.

RYK og Dansk Kvæg har i samarbejde 
vurderet, hvilke data det kunne være re-
levant at indsamle og anvende til at styr-
ke daglig styring og beregning af avls-
værdital. Det vil eksempelvis være data 
som malketid, ledningsevne, aktivitet, 
vægt, temperatur og dagsydelse. Det 
skal bemærkes, at ikke alle data er til rå-
dighed i alle fabrikater af robotter.  

Der vil således blive indsamlet et bredt 
spektrum af data, som kan anvendes på 
mange forskellige områder – både avls- 
og produktionsmæssigt. I første omgang 
er det især indenfor avlsområdet vi vil 
undersøge mulighederne for at anvende 
data

Kontrolassistenter er nøglepersoner i 
indsamlingen af data
Indsamlingen af data fra malkerobotter 
kan opdeles i to etaper. 

1. Der vil være en grundlæggende op-
samling, hvor alle tilgængelige data i 
malkerobotten opsamles. Denne op-

samling udføres en gang for alle. Op-
samlingen foretages af kontrolassi-
stenten, som i forbindelse med almin-
delig ydelseskontrol i besætningen 
manuelt henter data på en USB-stick. 
Vi er startet med opsamling i besæt-
ninger med Lely robotter og forventer 
at afslutte indsamlingen i 2009.

2. Efter den grundlæggende opsamling 
skal de nyeste data løbende opsamles 
samtidig med de øvrige ydelsesdata. I 
praksis vil data registreret de seneste 
75 dage inden kontroldagen blive hen-
tet. Denne opsamling udføres også af 
kontrolassistenten, og på den måde 
billiggøres opsamlingen af data. Den 
løbende indsamling af data starter i 
slutningen af 2009.

Udviklingen af et system til opsamling 
af registreringer fra malkerobotter er 
dermed i fuld gang, og vi forventer at 
have et stort datasæt til rådighed primo 
2010. Dette datasæt skal bruges til for-
skellige udviklingsopgaver i 2010.

Vi understreger, at de indsamlede data 
anvendes på samme måde som alle øvri-
ge informationer indsamlet ved ydelses-
kontrol, og de er underlagt de samme 
begrænsninger i forhold til 3.part.

Indsamling af 
data fra malkerobotter

Malketid. Foto: Uffe Lauritsen, RYK

Af Teamleder Anders Fogh, dansk kvæg og Specialkonsulent Uffe Lauritsen, ryk




