
 

Regler for efterkontrol i ydelseskontrollen.  
 v/ Ole Klejs Hansen, RYK 

 

Efter indførelsen af de elektroniske mælkemålere er den tidligere kendte efterkontrol normalt en 

såkaldt observeret malkning/kontrol. Det skyldes at en række manuelle procedurer er afløst af 

automatiske procedurer i forbindelse med mælkemålerne. 

 

Tilbage står imidlertid en række fejlmuligheder, som gør at forskellige former for observeret 

malkning/kontrol fortsat er relevante, men disse kan kontrolleres uden at gennemføre en 

fuldstændig ny ydelseskontrol. 

 

Det er vigtigt, at mælkemålerne er koblet korrekt til malkeanlægget og betjenes korrekt. Det er 

vigtigt, at man er helt sikker på, hvilken ko der bliver malket. Dette kan specielt være et problem i 

malkestalde og malkekarruseller samt i systemer med halsbåndstranspondere, hvor man måske 

ikke har fået indberettet, at transpondere er flyttet mellem køer. Det er typer af fejlmuligheder, der 

kan kontrolleres ved en såkaldt ”observeret malkning/kontrol.” Det sker ved at kontrolassistenten i 

forbindelse med en almindelig ydelseskontrol kommer uanmeldt forbi og observerer, hvordan 

malkningen gennemføres. Kontrolassistenten skal udfylde en liste over de forhold, som skal 

observeres under malkningen.  

 

Andre typer af fejl kan kontrolleres ved kontrol af data. Hvis mælkemålerne anvendes korrekt og 

identifikationen af køer 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 

kontrolforeningen kigger nærmere på kontrolarbejdet i driftsenheden/besætningen. Observeret 

malkning/kontrol i driftsenheder/besætninger med automatisk malkning, kan bestå i kontrol af de af 

robotten registrerede mælkemængder pr. ko, i en periode omkring kontroldatoen.  

 

Muligheden for at gennemføre efterkontrol som en fuldstændig ydelseskontrol dagen efter normal 

ydelseskontrol er der fortsat, og vil blive anvendt, hvis RYK’s afdelingsleder finder det nødvendigt. 

 

Der er ikke ændret på frekvensen af observeret malkning/kontrol eller på udtrækningen af 

driftsenheder/besætninger til dette. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Regler for efterkontrol, gældende fra 29/9-2015 

 

1. Omfang af observeret malkning/kontrol. 

 

1.1. L&F, Kvæg kan årligt indstille at der foretages efterkontrol. Hvis der foretages 

efterkontrol foretages den i mindst 3% af driftsenhederne/besætningerne i hver region.  

 

2. Udtrækning af Driftsenhed/besætninger 

2.1. Kontrolforeninger og Viking Danmark meddeler inden d. 15. i hvert kvartals sidste 

måned til L&F, Kvæg, hvilke driftsenheder/besætninger, der lokalt er nyudpeget til 

efterkontrol. L&F, Kvæg indlægger disse driftsenheder/besætninger i sit udtræknings-

program. 

 

2.2. L&F, Kvæg sikrer, at der ved starten af hvert kvartal udtrækkes mindst 0,75% af de 

aktive, ydelseskontrollerede driftsenheder/besætninger i hver region.  

Først udtrækkes 0,15% tilfældigt blandt samtlige driftsenheder/besætninger. De 

resterende 0,60% trækkes derefter blandt de driftsenheder/besætninger, som er 

indberettet fra kontrolforeninger eller Viking Danmark. 

Hvis der ikke fra kontrolforeninger og Viking Danmark er meddelt det nødvendige antal 

driftsenheder/besætninger til efterkontrol, udtrækker L&F, Kvæg supplerende 

driftsenheder/besætninger. Til brug ved supplerende udtrækning kan L&F, Kvæg 

fastlægge fordelingstal for særlige grupper af driftsenheder/besætninger. 

 

2.3. L&F, Kvæg meddeler umiddelbart efter udtrækningen RYK’s afdelingsledere, hvilke 

driftsenheder/besætninger der er udtrukket til efterkontrol.  

 

2.4. Kontrolforeningerne er forpligtet til at gennemføre efterkontrol i de udtrukne 

driftsenheder/besætninger, men kan herudover foretage efterkontrol i andre 

driftsenheder/besætninger på eget initiativ. 

  

 2.5 Efterkontrol foretages på foranledning af RYK’s afdelingsleder i området af en 

foreningsansat person med de nødvendige kvalifikationer. 

 

 2.6 Efterkontrol skal i videst muligt omfang gennemføres inden kvartalets udgang. 

   L&F Kvæg påser, at der foretages efterkontrol i det omfang, som fremgår af 

kvartalslisten. 

 

3. Gennemførelse af observeret malkning/kontrol. 

 

3.1. RYK’s afdelingsleder foranlediger, at en RYK-medarbejder med fornødne 

kvalifikationer uanmeldt aflægger besøg ved ydelseskontrol og ud fra en tjekliste 

kontrollerer forhold vedrørende anvendelse af mælkemålere 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 resultaterne og eventuel 

opfølgning. 

   



 

3. Gennemførelse af datakontrol. 

 

4.1. RYK’s afdelingsleder kontrollerer manuelle rettelser på de originale datastrimler 

udskrevet fra datahandleren og afleveret til kontrolassistenten ved mindst tre på 

hinanden følgende kontrolleringer. Disse må kun undtagelsesvist indeholde manuelle 

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 driftsenhed/besætning med malkerobotter uanmeldt på 

ejendommen og får udskrevet nye lister fra malkerobotterne med resultater, der viser 

samtlige malkninger i mindst 14 dage. Det kontrolleres, at resultaterne fra disse nye 

lister ikke afviger fra den mælkeydelse, der er angivet for de enkelte køer på 

kontroldagen. 

 

4. Gennemførelse af forlænget ydelseskontrol. 

 

5.1. RYK’s afdelingsleder kan vælge at gennemføre forlænget ydelseskontrol, som består i, 

at en foreningsansat, dagen efter ordinær ydelseskontrol foretager en ny fuldstændig 

ydelseskontrol. RYK’s afdelingsleder kontrollerer, at resultaterne fra den forlængede 

ydelseskontrol svarer til resultaterne fra den ordinære ydelseskontrol.   

 

5. Opfølgning 

 

6.1. Hvis der ved efterkontrol findes uacceptable afvigelser, foretager kontrolforeningen 

yderligere opfølgning med henblik på at finde årsagen til afvigelserne. 

 

Det kan være: 

- Instruktion i prøveudtagning 

- Vejledning i anvendelse af udstyr 

- Check af malketidspunkter 

- Andet 

 

6.2. Dette udføres af den lokale RYK-afdelings personale. 

 

 

  



 

Til ejeren af driftsenheden/besætningsejeren 

                OBSERVERET MALKNING/KONTROL. 
 

Driftsenheder/besætninger til observeret malkning/kontrol fremsøges ved en tilfældig udtrækning 

hos L&F, Kvæg. RYK’s afdelingsleder kan afhængigt af omstændighederne vælge mellem tre 

forskellige måder at udføre den observerede malkning/kontrol på: 

 

1. Observeret malkning/kontrol 

2. Datakontrol 

3. Forlænget ydelseskontrol 

 

Du kan læse mere om de forskellige former for observeret malkning i RYK’s årsberetning. 

 

Er din driftsenhed/besætning udtrukket til observeret malkning/kontrol, vil en dertil kvalificeret 

medarbejder fra RYK komme i din driftsenhed/besætning for at foretage den observerede 

malkning/kontrol og eventuelt kontrollere øremærker m.v. 

 

HVORFOR OBSERVERET MALKNING/KONTROL? 

Det er vigtigt, at ydelseskontrollens data er korrekte. De er en del af grundlaget for daglig 

produktionsstyring, for beregning af avlsværdital på tyre, udvælgelse af tyremødre m.v. De er også 

grundlaget for international anerkendelse af ydelsesresultater for malkekvæg. Derfor har L&F, 

Kvæg indført obligatorisk observeret malkning/kontrol i 3 % af driftsenhederne/besætningerne 

årligt. Disse udtrækkes i samarbejde med de lokale RYK-afdelinger og kvægavlsforeningen Viking. 

 

Den observerede malkning/kontrol skal først og fremmest vise kvaliteten af den normale 

ydelseskontrol i Danmark, men den vil naturligvis også vise kvaliteten af ydelseskontrollen i 

de udtrukne driftsenheder/besætninger. 

 

HVORFOR LIGE MIN DRIFTSENHED/BESÆTNING? 

For at kunne vise kvaliteten af normal ydelseskontrol udtrækkes en del af 

driftsenhederne/besætningerne til observeret malkning/kontrol helt tilfældigt blandt alle 

kontrollerede driftsenheder/besætninger eller fra grupper af kontrollerede 

driftsenheder/besætninger. Desuden har kvægavlsforeningen Viking Danmark lagt alle 

driftsenheder/besætninger med kontrakt om levering af tyrekalve til foreningen ind til efterkontrol.  

 
DERFOR: Det, at du er blevet udtrukket til observeret malkning/kontrol betyder ikke 

nødvendigvis, at der er fundet fejl eller afvigelser i 
driftsenhedens/besætningens data, eller at der er rejst tvivl om 
kontrolarbejdets korrekte udførelse.  

 

HVAD SKER DER BAGEFTER? 

Den observerede malkning/kontrol anvendes til vurdering af kontrolarbejdets kvalitet. RYK’s 

afdelingsleder og den medarbejder, der har gennemført den observerede malkning/kontrol på 

ejendommen, vurderer resultaterne og de problemer der måske er fundet. Hvis den observerede 

malkning/kontrol skulle vise, at der er problemer, vil din kontrolforening hjælpe med til, at du kan få 

dem løst. 

 



 

 

 

DEN OBSERVERDE MALKNING/KONTROL SKAL GENNEMFØRES! 

Observeret malkning/kontrol er en del af kontrolreglerne. Den er obligatorisk for de 

driftsenheder/besætninger, der bliver udtrukket. Den skal altså gennemføres. For at observeret 

malkning/kontrol kan vise kontrolarbejdets kvalitet, er det nødvendigt, at den gennemføres uden 

yderligere varsel og efter faste retningslinjer. Kontrolassistenten har derfor retningslinjer og 

skemaer til de forskellige former for observeret malkning/kontrol. 

 

På forhånd tak for DIN hjælp til, at skabe yderligere respekt omkring arbejdet og resultaterne i 

ydelseskontrollen.     

      RYK, september 2015 

 


