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RABAT FOR PCR-PRØVER 
Fakturaen pr. 20. december 2019 er årets sidste faktura fra RYK. Ved denne lejlighed udbe-
tales der rabat til de besætninger, der er tilmeldt ”automatisk udpegning” af PCR-prøver. 
 
Rabatten udgør for PCR-test enten 9 kr. eller 18 kr. pr. stk., afhængig af hvilken kit-type be-
sætningen har anvendt. Betingelsen for at få rabatten er, at besætningen er tilmeldt ”auto-
matisk udpegning” hele året. Der udbetales ikke rabat for salmonella-/paratuberkulose-prø-
ver og drægtighedstest. 

 
SUPPLERENDE TEST: OPKRÆVNING AF ”BESÆTNINGSBIDRAG” 
Alle besætninger, som har fået taget supplerende mælketest (PCR-prøver, drægtighedstest, 
prøver for paratuberkulose og salmonella) i årets løb, bliver opkrævet et administrationsbi-
drag for hver prøvetype hvert år. Det er derfor med på fakturaen pr. 20. december 2019. Be-
løbet er 375 kr. pr. test-metode. Teksten på regningen er f.eks.: ”Besætningsbidrag Para-
TB”. 
 
NU OVER EN MILL. DRÆGTIGHEDS-TEST 
For 6 år siden startede udtagningen af drægtighedstest i mælkeprøverne fra RYK. Den 9. 
december 2019 rundede vi en mill. drægtighedstest i mælkeprøverne. Det kan kun lade sig 
gøre, fordi mange danske landmænd har taget testen til sig.  
 
 
TAL FRA YDEKSESKONTROLLEN: 
 

Kontrolår Antal 
driftsenheder 

Antal 
køer 

Køer pr. 
driftsenhed 

Kg EKM 
pr. ko 

1998-1999 8.971 582.385 65 7.802 

2008-2009 3.817 516.441 135 9.363 

2017-2018 2.495 518.682 208 10.660 

2018-2019 2.373 512.558 216 11.032 

Ændring -122 6.124 8 372 

Årlig ændring 
over 10 år 

-144 388 8 167 

 
 
VINTERTID: RISIKO FOR GLAT FØRE: HUSK FOREBYGGELSE 
Ved vintertid er der selvsagt risiko for frost og sne. Det kan derfor blive glat og evt. nødven-
digt med snerydning. For at forebygge uheld/faldskader anmoder vi om, at der saltes og 
ryddes sne, når det er påkrævet.  
 
RYKs BERETNING: EKSTRA EKSEMPLARER HOS KONTROLASSISTENTEN 
RYKs Beretning 2019 blev omdelt via tankbilen kort før jul. Hvis du/I ønsker flere eksempla-
rer kan de fås hos kontrolassistenten. 
 
Godt nytår til alle 
 
Michael Jensen   Niels Henning Nielsen 
formand    direktør 


