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I 2008 er det gode konstruktive arbejde fra 2007 fortsat, 
og mange af de tekniske løsninger er sat i søen. Meget 
er lykkedes, men vi kan ind i mellem i driftsbestyrelsen 
godt synes, der burde være kortere fra tanke til igang-
sætning af en prototype. Vi må dog erkende, at vi arbej-
der med tekniske løsninger, som tager tid og inddrager 
mange aktører.  Frembringelsen af vores lille program 
”Multilink” viser dog, at det kan lykkes, at lave noget 
sammen med alle firmaerne – Tak for det!

Med stigende besætningsstørrelser og mere teknik i staldene er kvaliteten af vo-
res registreringer under pres. Et af svarende på dette problem er elektroniske øre-
mærker, og anvendelse af antenner. Det har driftsbestyrelsens bevågenhed og er 
en af arbejdsopgaverne i 2009. 

Vi har ligeledes igangsat et fagligt udredningsarbejde omkring AMS og Ydelses-
kontrol. Vi foventer, at der i 2009 kommer et forslag til en afklaring i driftsbestyrel-
sen.

Eurofins  Steins har i 2008 igangsat en ekstra robotlinie, som har øget kapaciteten 
med 15-20% i praksis.

Vi kan se det sænker leveringstiden, og gør os mindre sårbare ved maskinnedbrud 
og service.

Vi har i starten af året haft nogle udfordringer med en ny transportør af prøverne 
til laboratoriet, samt gennemgang af kvaliteten i de forskellige led. Der har løben-
de været en konstruktiv dialog mellem RYK og Eurofins  Steins.

Ellers har 2008 været præget af vaccination mod Bluetongue. Den første skepsis 
er nu afløst af en stor vilje til at mindske udbredelse af den for erhvervet alvorlige 
og tabsvoldene sygdom. 

Til slut vil jeg rette en tak til kvægbrugerne, for de henvendelser, der har været i 
årets løb. Uden samarbejde og dialog lykkes arbejdet ikke.

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

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

  Jens Chr. Mathiasen 
formand for RYK
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RYK’s Driftsbestyrelse
12. Dansk Kvæg
 Peder Philipp
 Strengevej 65
 6760 Ribe
 Tlf. 75 42 34 72 

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 Nord
 Mogens Barkholt (næstformand) 
 Barkholtvej 4
 9881 Bindslev  
 Tlf. 98 93 86 31 
 e-mail: barkholt@mail.tele.dk

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 Midt-Vest
 Michael Vestergaard
 Sdr. Ommevej 28 
 Døvling
 6933 Kibæk
 Tlf. 97 19 63 12 

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 Søndergade 50C 
 6630 Rødding
 Tlf. 74 84 84 04

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

14.

13.

6.

4.

7.
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Løsninger til fremtidens landmand
• IDC mælkemåler og aftager (14 funktioner i en)
• MDS Touch Screen (unikt overblik over malkningen) 
• ProFarm Herd Management (eneste program med automatisk 

udveksling til Dyreregistreringen)
• RDS Futureline malkerobot

AKTIESELSKABET

S.A.CHRISTENSEN & CO.
www.sac.dk · Email: sac@sac.dk

- for koen, mælken og malkeren...

annonce  27/10/08 12:43  Side 1



RYK’s brugerråd
Valgt i nord

Bach, Torben
Morumvej 73
9600 Års
98 65 84 01

Barkholt, Mogens
Barkholtvej 4
9881 Bindslev
98 93 86 31

Kragelund, Per
Rævebakken 1
9510 Arden
98 56 25 14

Larsen, Jørgen
Vogdrupvej 2
9830 Tårs
98 95 82 35

Larsen, Ole
Gøttrupvej 216
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, Thorkild
Langerodde 7
Vile
7870 Roslev
97 73 11 85  

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

Hansen, Folmer
Hodsagervej 64
Hodsager
7490 Aulum
97 47 61 44

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

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

Poulsen, Poul Erik
Rolighedsvej 9
8881 Thorsø
86 96 62 96

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

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

Bruun, Jens
Byvejen 24
Rousthøje
6818 Årre
75 16 94 69

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

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

Kragh, Torben
Over Fiddevej 33
Over Fidde
6854 Henne
75 25 53 76

Kristensen, Kurt Lynge
Høgelundvej 171
Vedsted
6500 Vojens
74 54 54 04

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

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

Bomholdt, Bruno
Rønnekildevej 7
3200 Helsinge
48 71 32 04

Fischer, Steen
Præstemarken 11
4400 Kalundborg
59 59 71 32

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

Hansen, Klaus
Sigerstedvej 16
4100 Ringsted
57 61 80 41

Jensen, Kaj Allan
Klintevej 300
4791 Borre
55 81 22 55

Karmsteen, Ole
Algestrupvej 9
4850 Stubbekøbing
54 44 12 54

Nielsen, Jørgen
Gundersøvej 40
5491 Blommenslyst
65 96 73 55

Pedersen, Flemming
Østrupvej 11
5600 Fåborg
62 68 18 82
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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, sundhedsdokumenter til får/geder og kvægpas kan døgnet 
rundt foretages på servicetelefonen 7015 1333. Her hjælper en automatisk telefonsva-
rer kunderne gennem bestillingen.

Kontorerne er lukkede juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag samt fredag 
efter 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 

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

Ingemannsvej 61
4200 Slagelse 58 56 62 63 58 56 62 62

RYK@ryk-oest.dk
Lone Sode
Bergmann

RYK’s afdeling på Landscentret

RYK Skejby
Udkærsvej 15
DK-8200 Aarhus N

Telefon: +45 87 40 50 00
Telefax: +45 87 40 50 89

Mail: RYK@landscentret.dk
Web: www. landscentret.dk/RYK

Niels Henning Nielsen, direktør

Birgit Skov, sekretær (tlf. 96 34 52 31)

Ole Klejs Hansen, registreringsopgaver

Uffe Lauritsen, ydelseskontrol

Knud Lund Klüver, ydelseskontrol og EDB

Ann Sørensen, stambogsføring

Steen Kobberøe, dyreregistrering

De 4 CHR-afdelinger dækker hvert deres 
geografiske område, som er vist på oven-
stående kort. På kortet kan man se den 
geografiske placering af hver enkelt 
ydelseskontrolleret besætning, og signa-
turen viser, hvilken CHR-afdeling der be-
tjener besætningen.

RYK Skejby er placeret hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, og varetager 
særlige driftsopgaver, som bedst løses samlet for hele organisationen. 

akvakultur. RYK søger også andre opga-
ver vedrørende husdyr. RYK indtaster så-
ledes CHR-oplysningerne til Gødnings- 
og Husdyrindberetning for de besætnin-
ger, som ønsker det. 

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

Alle ydelseskontrollerede 
besætninger pr. RYK-afdeling
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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.
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GEA Farm Technologies
Det rette valg.

GEA Farm Technologies

Stenbro Allé  13, DK-6650 Brørup
Tlf. 0045 7484 1032, Fax 0045 7484 1261
www.gea-farmtechnologies.com

Hils din nye fremtid velkommen – med              !
Modulopbygget og enestående
Flere køer, flere bokse, højere rentabilitet! Den
modulopbyggede konstruktion støtter vækst
med succes inden for din mælkeproduktion.

Til enhver besætningsstørrelse
Med antallet af malkebokse tilpasses MIone
optimalt efter besætningens størrelse.

Klar til malkning med 1 til 5 bokse direkte
ved levering 
Sammen med dig projekterer og udvikler vi
det ideelle staldkoncept. Er stalden færdig,
begynder malkningen med Multibokssystemet
MIone med det samme.

Høj rentabilitet – på økonomiske vilkår 
Så snart du har investeret i MIone, sparer du
ikke blot arbejdstid, multibokssystemet giver
også besparelser på udgifterne til teknikken. 

Enestående teknik til 
bestemmelse af patternes position 
Det nye kamera registrerer formen og
placeringen på hver enkelt patte og holder
samtidig styr med pattekopperne. Mere
sikkert kan påsætningen ikke foregå.

081765_MIone_Anzeige_DK.qxd:Layout 1  24.11.2008  11:34 Uhr  Seite 1

GEA WestfaliaSurge Nordic, AS
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2008 har været præget af optimisme i 
kvægbruget og igangsætning af mange 
nye kvægstalde og investering i AMS. Iføl-
ge Delaval vælger cirka 80% at gå over til 
AMS. Det kan der være mange grunde til, 
som det vil bringe for vidt at gennemgå 
her; men der er ingen tvivl om, at det giver 
mange spændende udfordringer for det 
felt RYK arbejder med: Registrering og 
Ydelseskontrol.

Kvægdatabasen er det centrale omdrej-
ningspunkt i al registrering både til dag-
ligt, men også omkring ydelseskontrol. 
Der er ingen tvivl om, at de kommende år 
vil kravene til de teknologiske løsninger 
være enorme. Vi har mærket det i flere år, 
og 2008 var ingen undtagelse. Forvent-
ninger og presset på gode løsninger har 
givet både folkevalgte og ansatte i RYK et 
spændende og udfordrende arbejde.

Prøveudtagning i AMS-besætninger
Efter mange børnesygdomme i testfasen 
er det lykkedes, at få datasiden til, at virke 
sammen med Lely model A3. Det var en 
”sej fødsel” som ikke blev nemmere af, at 
der skal påmonteres et nyt stik på en del 
af de første ”Model A3”. 

DeLaval forventer at vi i løbet af første 
halvår 2009, kan skippe den såkaldte ”TOI” 
(Temporary Outlet Interface).

Som bekendt skyldes indførelsen af TOI, 
at DeLaval i udviklingsarbejdet med en ny 
teknik for prøveudtagning, mødte en ræk-
ke uforudsete udfordringer. Det er nu løst, 
og vi ser frem til at forenkle prøveudtag-
ningen på alle VMS versioner. 

3 gange malkning og antal mælkeprøver
I 2008 satte vi den tekniske løsning til 3 
gange malkning og 1 mælkeprøve ved 11 
kontrolleringer i drift. Der er således næ-
sten 75 % af besætningerne, der afleverer 
1 mælkeprøve pr. ko.

Besætninger, der benytter 6 kontrolle-
ringer og nogle af AMS besætningerne, 
samt de besætninger med faste mælke-
målere uden multilink, udgør de resteren-
de ca. 25 %.

Nye regler for ydelseskontrol
I løbet af 2008 indstillede RYK´s driftbe-
styrelse nye Regler for Ydelseskontrol til 
Dansk Kvægs bestyrelse. De nye regler kan 
læses her i beretningen i et selvstændigt 
afsnit. Det principielle, er at for at opnå en 
tilstrækkelig sikkerhed på tallene, skal der 
minimum afleveres 11 mælkeprøver årligt.

Det opnås som 11 kontrolleringer med 1 
mælkeprøve, eller 6 kontrolleringer med 2 
mælkeprøver.

Den ene mælkeprøve er kun muligt ved 
elektronisk overførsel af malketidspunk-
tet.

Fastinstallerede mælkemålere og 
”Multilink”
I 2008 lykkedes det, at få alle firmaer ”på 
banen”, så det nu er muligt at overføre 
malkningerne elektronisk fra den enkelte 
landmands computer til kvægdatabasen 
og samtidig forbindes med stregkode-
glassene. Det lille program, vi har udviklet, 
kaldes for ”Multilink”, er i fuld drift, og fle-
re og flere vælger den lettelse og mere sik-
re løsning. Det kræver, at man har en for-
holdsvis ny udgave af det enkelte malke-
maskinfirmas software. Det vil for nogle 
kræve en investering i både hardware og 
software. Ud over den arbejdsmæssige 
lettelse, bør betaling for den ekstra analy-
se, medtages i overvejelserne.   

Elektroniske øremærker (EID)
Elektroniske øremærker er stadigvæk et 
tilbud, som kun de få vælger.

Der er dog ingen tvivl om, at mange 
overvejer brugen af EID eller allerede har 
taget beslutningen.

I dag er 6-8 procent af de solgte mær-
ker elektroniske. For at kunne anvende EID 
skal der findes optimale løsninger til pla-
cering og drift af antenner, der kan aflæse 
de elektroniske øremærker. RYK har i 2008 
afprøvet pladeantenner ved indgangen til 
malkestalden, stavantenner sammen 
med Plantedirektoratet, og har lige opsat 
antenner på hver malkeplads i to stalde 
sammen med Allflex. Generelt ser teknik-

ken lovende ud både til malkekvæg, kød-
kvæg, og slagtekalve. Vi håber, at  der i lø-
bet af 2009 kommer flere antenner i 
drift.   

Kvalitet af mælkeprøverne
Vi har i 2008 haft fokus på kvaliteten af de 
udtagne mælkeprøver.

Kvaliteten af mælkeprøven afhænger af 
mange faktorer, og kan principielt deles 
op i 3 dele.

1. Udtagning af mælkeprøven
a) Er prøven repræsentativ?
b) Er prøven forbundet til det rigtige  

 ko nummer?
c) Er prøven udtaget korrekt?
d) Omrystes prøven umiddelbart efter  

 prøvetagningen så konserverings- 
 midlet opløses?

e)  Er prøven fri for snavs?

2. Transport og opbevaring af prøven
a) Sker transporten forsvarligt og   

 uden forbytning/spild?
b) Er transporttiden under den maksi- 

 male forsvarlige længde?   

3. Laboratoriets arbejde
a) Er modtagelse og identifikation i or- 

 den?
b) Er kalibreringen af maskinerne efter  

 forskrifterne?
c) Er opvarmningen af fedtet optimal?
d) Er omrøringen optimal?
e) Er der mange stop på produktionsli 

 nien?

De første to punkter er opgaver, som den 
enkelte landmand og RYK har indflydelse 
på.

Det er derfor vigtigt, at alle led i kæden 
efterlever forskrifterne. En sur/beskidt 
prøve kan laboratoriet ikke ”reparere på”. 
Modsat kan en frisk prøve ikke reparere på 
en mangelfuld omrørring.

Vi har ikke en opfattelse af, at kvaliteten 
generelt har flyttet sig. Det kan dog kon-
stateres, at med overgangen til ny teknik 

RYK år 5
- mange ting er lykkedes, der skal sættes nye mål.

V/ Direktør Niels Henning Nielsen, RYK
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både på de enkelte ejendomme og på la-
boratoriet øges kravene til alle led i kæ-
den. Der er ganske enkelt ikke den samme 
manuelle tid pr. prøve som for få år siden.

Vi har i juni 2008 nedsat en arbejds-
gruppe som kikker på de enkelte punkter.

Dette arbejde er ikke færdigt endnu, og 
vil alt andet lige også fortsætte i 2009, 
hvor mejerierne igangsætter AHA projekt 
(analyse ved hver afhentning).

Ny mærkningsbekendtgørelse
En ny mærkningsbekendtgørelse har lige 
været i høring, og det tyder på at begre-
bet samdrift glider ud. Det betyder med al 
sandsynlighed, at der skal registreres flyt-
ninger mellem flere ejendomme med den 
samme ejer (CVR-nummer). Vi forventer, 
at løsningen trods alt vil tillade, at der kun 

skal registreres ved indgangen og at af-
gangen ved flytningen dernæst dannes 
automatisk EDB-mæssigt, hvis der er sam-
me ejer på flere ejendomme. Det vil kræve 
en del ændringer i kvægdatabasen, både 
mht. flytningerne, men også kravet om 
brugbare styringslister til de ejere, der har 
flere ejendomme. 

Kontorflytninger
I starten af januar var personalet i RYK Syd 
på plads i Vojens, og jeg tror de fleste 
kvægbrugere i området har oplevet flyt-
ningen fra Varde til Vojens ganske pro-
blemfrit. Ligeledes flyttede RYK Midt/Vest 
i sommerferien fra Borregårdsvej til Nu-
park. I 2009 flytter RYK Øst med Gefion til 
deres nye center. Vi er glade for, at kunne 
være til huse i velfungerende landbrugs-

centre og være en del af et større fælles-
skab.   

Afslutning
2008 har vist, at vi er kommet endnu læn-
gere med en række tekniske løsninger, 
men også at det er komplekse ting, vi ar-
bejder med. Det kræver samarbejde mel-
lem landmand, myndigheder, firmaer og 
landmandes egne organisationer. I for-
sommeren 2008 blev en del, af det vi nor-
malt arbejder med, overskygget af Blue-
tongue vaccinations kampagnen. I en an-
den branche vil man nok sige, at ”alt 
disponibelt mandskab blev sat ind”, og så-
dan har det også været. Tak til kvægbru-
geren for positivt medspil og tak til perso-
nalet for en stor og konstruktiv indsats i 
2008.   

PROFESSIONELLE KØLESYSTEMER
til fremtidens mælkeproducenter  - DET HAR VI!

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

Vi har mere end 20 års erfaring i kølesystemer til landbrug/mælkeproducenter!

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

• 12.000-50.000 ltr.
• Den alternative, 
 pladsbesparende løsning
• Mange kombinationsmuligheder
• Omfattende program i AMS-
 udstyr, isvand-/brineanlæg, 
 forkøling og varmegenvinding

KØLE- OG VARMEUDSTYR

• Fuldautomatiske løsninger 
 til AMS-anlæg
• Automatisk buffertank-
 systemer til AMS-anlæg 
 250-1.500 ltr.
• Isbankanlæg
• Brineanlæg
• Forkølesystemer
• Varmegenvinding
• Varmepumper og 
 jordvarme
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Tabel 1. Regnskabsoversigt, tusinde kroner 2005 2006 2007

Indtægter, sundhedsarbejde, konsulent og sekretærarbejde

Mælkeafgiftsfonden 2.000 1.700 294

Konsulentydelse og andre indtægter 2.988 3.276 4.931

I alt 4.988 4.976 5.225

Indtægter ydelseskontrol 

Grundbeløb/kobidrag 39.423 37.484 36.715

Dansk Kvæg, databasen 14.212 13.996 13.689

Tid A-kontrol, samt ekstra tid 9.356 8.588 10.320

Udlejning af udstyr 6.306 7.379 8.584

Veterinæranalyser 365 6.180 12.240

Andre indtægter, YKTR, materialesalg, foderanalyser 2.423 2.588 4.031

I alt 72.085 76.215 85.579

Indtægter lovpligtig registrering m.v.

Registreringsafgift dyr og dokumenter 37.640 34.341 32.601

GHI 1.631 0 0

Får 7.572 5.961

Øremærker 11.829 12.756 12.900

Lister og tavler, porto 11.239 10.703 9.956

Diverse lovpligtige indtægter 626 650 650

I alt 62.965 66.022 62.068

Samlede Indtægter, i alt 140.038 147.213 152.872

Omkostninger, ydelseskontrol

Analyse omkostninger 6.951 14.280 14.126

Veterinærprøver 365 5.862 12.002

Dansk Kvæg, databasen 14.212 14.027 13.624

Laboratorium 1.113 0 0

Vedligehold udstyr 1.808 4.246 6.050

I alt 24.449 38.415 45.802

Omkostninger lovpligtig registrering

Øremærker 9.469 9.514 9.974

Udskrifter og porto 9.087 9.047 7.867

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

I alt 47.870 55.466 49.657

Omkostninger ufordelt

Løn og gager 41.493 36.169 35.658

Personaleomkostninger 6.121 5.766 5.759

Afskrivninger 6.723 6.829 7.472

Diverse ufordelte omkostninger 9.950 8.099 10.419

I alt 64.287 56.863 59.308

Samlede omkostninger i alt 136.606 150.744 154.767

Resultat af primær drift 3.432 -3.531 -1.895

Regnskabsoversigt RYK
Tabel 1 viser RYK´s regnskab for 2007 sammen-
lignet med regnskaberne for 2005 og 2006.

Vi har nu tre hele regnskabsår, hvor den pri-
mære drift kan sammenlignes. Som det frem-

går af tabellen fik vi et underskud på 1,9 milli-
oner på den primære drift i 2007. De igangsat-
te besparelser på driften i 2007 med uændrede 
priser halverede således næsten ubalancen fra 

V/ Direktør Niels Henning Nielsen, RYK

2006. Tallene for 2008 ventes med spænding, 
hvor det er ledelse og driftsbestyrelsens mål, at 
der er balance.
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Ekstraordinære indtægter/salg af laboratorium 6.566 5.200 0

Opstartsomkostninger/nedlukning af laboratorium 0 885 0

Likvidationsprovenue 0 439 0

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

Finansielle indtægter 586 691 688

Finansielle udgifter 1.410 1.467 1.319

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

Skat 2.777 106 579

Årets resultat 6.397 -297 -1.947

Egenkapital primo 17.660 24.057 23.760

Årets resultat 6.397 -297 -1.947

Egenkapital ultimo 24.057 23.760 21.813

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

Antal medarbejdere incl. ungarbejdere og prøveudtagere 110 110 99

Heraf kontrolassistenter 48 48 44

Heraf prøveudtagere vurderet antal årsværk 10 10 12

Tabel 3. Oversigt over udstyr året ultimo

Udstyr 2006 2007 2008

HI- målere 3.234 3.234 0

WB – målere 636 636 636

EMM 3.500 3.500 3.500

Lely-shuttler 99 99 99

Delaval VMS Autosampler 40 40 55

Ezi-scannere 100 100 100

Varebiler 9 9 9

Tabel 4. Priser for Ydelseskontrol 2006 2007 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

Udleje af Robotkasse 180,00 kr./kasse/kontrollering 190,00 kr./kasse/kontrollering 200,00 kr./måler/kontrollering

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

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

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

FORTSAT fra side 12
Tabel 1. Regnskabsoversigt, tusinde kroner

2005 2006 2007
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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 mor-gen 
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 (Version 2008)
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 kontrol-regnska-
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 ko’s 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-
heds-bestemmelser 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-
ders-grænse for mærkning af 
kvæg, skal kalven dog allerede 
ved kontrolleringen have isat of-
ficielt CKR-øremærke. Kalven skal 
endvi-dere være indberettet til 
Kvæg-databasen senest samti-
dig med at ydelseskontroldata 
opdateres. 

3.3.  Inden 1 døgn efter kalvens fødsel 
skal den være mærket eller ken-
de-tegnet på en sådan måde, at 
for-veksling 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-
li-ge for kontrolarbejdets udfø-
relse at få ydelseskontrollens da-
ta  indberettet i fornødent om-
fang. Ansvaret for at fejlrettelser 
gennemføres efter gældende 
regler, så kontrol regnskaberne 
opfylder stillede kvalitetskrav, på-
hviler ligeledes den område-an-
svarlige.

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 
mejeri-tal er følgen de grupper 
defineret:

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-
me-ligt.

7.2. gruppe ii: Officiel ydelseskontrol
 Besætninger med mejerileve-

rancer på 87 og 88 pct. samt 99 
og 100 pct. af kontrolleret mæl-
ke-mængde og/eller fedtpro-
centaf-givelser fra 5 til 7 pct. af 
kontrolleret fedtprocent.

 Afvigelserne i denne gruppe af 
be-sætninger grænser til det 
uacceptable for officiel ydel-ses-
kontrol. RYK iværksætter de un-
dersøgelser, 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 doku-men-
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 
mærk-ning 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.
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 Organisationer eller myndighe-
der kan knytte andre indenland-
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 restrikti-oner 
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 
kræ-ver anvendelse af overtræk-
støj og/eller særligt fodtøj, skal 
dette stilles til rådighed af be-
sæt-ningsejeren.

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 be-sæt-
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 
pro-duktions vejledning, som står 
til-knyttet besæt ningen på Kvæg-
databasen.   Besæt-
ningsejeren har til enhver tid 
mulighed for skriftligt at medde-
le ændringer af disse til-knytnin-
ger.

 Besætningsejeren kan ved skrift-
lig meddelelse desuden tillade 
andre (f.eks. dyrlæge, private råd-
givere, forsøgsinstitutioner, regn-
skabs-kontorer, 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 bloke-ringen ønskes op-
hævet.

 Besætningsejeren kan give til-la-
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 
oprin-delsen 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 
foran-stående regler.

 
 Foranstående regler er efter 

Dansk Kvægs vedtagelse gælden-
de fra 22/04 2008.

“Mod nye horisonter”. Foto: Uffe Lauritsen
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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.

 

Silkeborgvej 25  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

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK
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Regler for efterkontrol 
i ydelseskontrollen Revision af disse reg-

ler afventer resulta-
ter af dataanalyse.Ved efterkontrol forstås, at en foreningsansat dagen efter 

ordinær ydelseskontrol foretager en ny fuldstændig ydel-
seskontrol.

1. Omfang af efterkontrol
1.1. Der foretages årligt efterkontrol i 

mindst 3% af besætningerne i hver 
region. 

2. Udtrækning af besætninger
2.1. RYK 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 hvert kvar-
tal udtrækkes mindst 0,75% af de 
aktive, ydelseskontrollerede besæt-
ninger i hver region. 

 Først udtrækkes 0,15% tilfældigt 
blandt samtlige besætninger. De 
resterende 0,60% trækkes derefter 
blandt de besætninger, som er ind-
berettet fra RYK.

 Hvis der ikke fra RYK er meddelt det 
nødvendige antal besætninger til 
efterkontrol, udtrækker Dansk Kvæg 
supplerende besætninger. Til brug 
ved supplerende udtrækning kan 
Dansk Kvæg fastlægge fordelings-
tal for særlige grupper af besætnin-
ger.

2.3. Dansk Kvæg meddeler umiddelbart 
efter udtrækningen RYK hvilke be-
sætninger, der er udtrukket til efter-
kontrol. 

2.4. RYK er forpligtet til at gennemføre 
efterkontrol i de udtrukne besæt-
ninger, men kan herudover foreta-
ge efterkontrol i andre besætninger 
på eget initiativ. 

3. gennemførelse af efterkontrol
3.1. Efterkontrollen foretages af en i 

ydelseskontrollen ansat person 
med de nødvendige kvalifikationer.

3.2. Efterkontrollen skal i videst muligt 
omfang gennemføres inden kvar-
talets udgang. Dansk Kvæg påser, 
at der foretages efterkontrol i det 
omfang, som fremgår af kvartalsli-
sten.

3.3. Ydelsesdata for såvel ordinær kon-
trol som efterkontrol skal tilgå  
Dansk Kvæg. Resultatet fra den or-
dinære kontrol gælder som kontrol-
dagens ydelse.

4. Opgørelse af efterkontrollens  
resultat

4.1. Fastlæggelse af afvigegrænser
 Med udgangspunkt i tidligere efter-

kontroller beregner og offentliggør 
Dansk Kvæg hvert år i oktober må-
ned landsdækkende grænseværdi-
er for ”normale” afvigelser på en-
keltkøer og besætninger samt for 
”normale” spredninger på besæt-
ninger. Disse værdier afhænger af 
køernes ydelsesniveau, besætnin-
gernes ydelsesniveau og besætnin-
gernes størrelse. 

 Værdierne gælder til udgangen af 
det kontrolår, hvor de er offentlig-
gjort.

4.2.  Besætningens efterkontrol
 Dansk Kvæg laver en statistisk ana-

lyse af efterkontrollen, hvor såvel 
kontroldagens som efterkontrol-
lens resultater indgår. Der beregnes 
som minimum afvigelse og spred-
ning på mælkemængde og fedt-
procent.

 Dansk Kvæg markerer unormale af-
vigelser på resultatlisten fra efter-
kontrollen. Markeringerne sættes i 
henhold til de beregnede værdier i 
pkt. 4.1. Markeringen giver RYK 
grundlag for en ensartet vurdering 
på landsplan.

 Dansk Kvæg sender resultaterne  til 
ydelseskonsulenten, som videre-
sender til besætningsejeren.

5. Vurdering af kontrol og efterkon-
trol

5.1. Besætningen
 Som udgangspunkt skal eventuelle 

afvigelser i besætningens totale 
dagsydelse og gennemsnittet for 
fedtprocent ligge inden for de nor-

male besætningsafvigelser, jvf. 
punkt 4.1. 

 Hvis den statistiske analyse af ef-
terkontrollen viser større afvigelse 
end normalt, bør RYK iværksætte 
opfølgning og senere gentage ef-
terkontrol. Hvis besætningen ved 
denne efterkontrol stadig afviger 
mere end normalt, kan RYK erklære 
besætningens regnskab for uoffi-
cielt i det kontrolår, hvor den første 
efterkontrol blev foretaget. 

5.2. Enkeltkøer
 Som udgangspunkt skal sprednin-

gerne på mælkeydelse og fedtpro-
cent ligge inden for de normale 
spredninger, jvf. punkt 4.1.

 Hvis den statistiske analyse viser 
unormalt stor spredning, eller hvis 
der er unormalt mange markerede 
enkeltkøer, bør RYK iværksætte op-
følgning og senere gentage efter-
kontrol. Er der ved denne nye efter-
kontrol stadig unormalt stor spred-
ning eller unormalt mange marke-
rede enkeltkøer, kan RYK erklære be-
sætningens regnskab for uofficielt i 
det kontrolår, hvor den første efter-
kontrol blev foretaget. 

6. Opfølgning
6.1. Eventuel opfølgning på efterkon-

trol består i yderligere undersøgel-
ser med henblik på at finde årsagen 
til de uacceptable afvigelser.

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

delings personale. 

 Disse regler er efter 
 Dansk Kvæg’s vedtagelse 
 gældende fra 01.06.2001. 
 Mogens Anholm / Henrik Nygaard

V/ Landskonsulent Ole Klejs Hansen, 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 Kvægda-
tabase.

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

3. Afstamning på faders side kan på 
danskfødte dyr oprettes uden for-
ældreskabsbestemmelse på 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

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:

•	 Blodtypekort	eller	DNA-kort	for	ty-
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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registrering af 
afgangsårsager
I foråret 2005 blev der foretaget en op-
gørelse af registreringen af afgangsår-
sager. Den viste, at kun hos ca. 15 % af de 
afgåede køer var der indberettet en af-
gangsårsag 
Siden dengang er der i 4 omgange sket 
et løft i registreringsprocenten (se figu-
ren)
•		Vinter	2005-06:	Her	steg	registre-	 	
 ringsprocenten med 5-7 %-enheder  
 til ca. 23 %
•		Vinter	2006-07:	Her	steg	registre-	 	
 ringsprocenten med 2-3 %-enheder  
 til ca. 25-26 %
•		Vinter	2007-08:	Her	steg	registre-	 	

 ringsprocenten med 3-4 %-enheder  
 til knap 30 % i februar 2008. Fra mid- 
 ten af 2005 frem til februar var regi- 
 streringsprocenten blevet fordoblet  
 fra 15 % til næsten 30 %
•		 Over	3	måneder	i	marts,	april	og	maj		
 2008 blev registreringsprocent yder 
 ligere forbedret med i alt 15 %-enhe- 
 der, således at den nu er næsten 45  
 %.
Den markante stigning, vi har set i for-
årsmånederne i 2008, skyldes utvivl-
somt, at der er ændret på indberetnin-
gerne af afgange via Dyreregistrering, 
således at man nu bliver gjort opmærk-

som på, at man kan registrere afgangs-
årsag. 
I figuren er vist hvordan registrerings-
procenten samlet set har udviklet sig 
for køer, samt for kviekalve og kvier. Re-
gistreringsprocenten hos kviekalve og 
kvier er generelt set ca. 5 %-enheder la-
vere end hos køer.
Der er racemæssige forskelle. Helt ge-
nerelt har Jersey den højeste registre-
ringsprocent (ca. 50 %) fulgt af RDM og 
SDM(ca. 44 %).  Krydsningskøer og køer 
af ukendt race har ikke uventet den la-
veste registreringsprocent (37-38 %). 

V/ Jørn Pedersen, Dansk Kvæg, Avlsgruppen
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Død eller aflivet
Fra efteråret 2007 har det været muligt 
at registrere om et dyr er aflivet eller er 
selvdød. I løbet af vinteren og foråret 
2008 steg den procentdel af køer, som 
bliver registreret aflivet fra 0 % til et ni-
veau omkring 15 - 20 % af alle døde køer. 
Dette niveau har holdt sig konstant hen 
over sommeren 2008. På nuværende 
tidspunkt er datagrundlaget dog sta-
digvæk meget spinkelt.

Der kan spores en tendens til at denne 
registreringsmulighed har medført, at 
en lille procentdel, måske 0,5 %, af de 
køer, som tidligere blev registreret som 
slagtet, nu bliver indberettet som afli-
vet. 

Afgangsårsagerne 
I tabel 1 og 2 er fordelingen af afgangs-
årsager vist, dels for køer, dels for kvie-
kalve og kvier. I 2008 blev det også mu-
ligt at indberette para-tuberkulose som 
afgangsårsag, men indtil nu er der kun 
få køer, som er afgået af den årsag. Der-
for indgår paratuberkulose ikke i opgø-
relsen

Blandt køerne (tabel 1) er problemer 
med reproduktion, lav mælkeydelse, 
yverbetændelse samt lemmer og klove 
de hyppigste enkeltårsager. Hvis vi læg-
ger forhøjet celletal, yverets eksteriør 
og malketid sammen med yverbetæn-
delse, så bliver det, vi samlet kunne kal-
de ”yverproblemer”, den dominerende 
afgangsårsag.

Blandt kviekalvene (under 1 år) er diarre 
og lungesygdomme samt gruppen af 
”andre årsager” de hyppigste afgangs-
årsager,  mens ufrugtbarhed er alt-do-
minerende hos de ældre kvier.

Med den nye indberetningsform for af-
gangsårsager kunne vi frygte, at kvalite-
ten af registreringerne blev ringere, 
men indtil nu ser det ikke ud til at der er 
sket nogle ændringer.
 Fordelingen af afgangsårsager er no-
genlunde uændret sammenlignet med 
resultaterne fra de foregående år.

  Alder ved afgang

Alle < 3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år >6 år

Antal med afgangsårsag 48,167 6,338 10,446 11,287 8,472 11,624

For lav mælkeydelse 15.5 22.1 18.0 16.2 13.6 10.4

Reproduktion 17.6 5.9 21.0 21.3 17.9 17.0

Yverbetændelse 12.0 12.9 11.7 11.9 12.5 11.5

Stofskifte- / 
Fordøjelseslidelse

7.3 6.5 7.9 7.7 7.8 6.7

Klov- / Lemmelidelse 10.7 9.3 7.8 9.6 12.1 13.9

Andre sygdomme 4.7 5.8 5.5 4.8 4.5 3.5

Forhøjet celletal 9.9 4.1 7.8 10.0 12.1 13.2

Yverets eksteriør 9.2 11.2 8.3 8.6 9.2 9.4

Malketid 1.1 2.7 1.0 0.9 0.7 0.8

Temperament 1.3 3.9 1.4 0.8 0.7 0.5

Uheld / Tilskadekomst 3.7 7.3 3.9 3.0 2.8 2.8

Alder 1.3 0.0 0.1 0.1 0.6 4.8

Andre årsager 5.8 8.3 5.6 5.1 5.6 5.5

Tabel 1. 
Fordeling af afgangsårsager hos køer (afgået 1.1.2008 – 31.8.2008)

Alder ved afgang

Alle < 1 år 1-2 år 2-3 år >3 år

Antal med afgangsårsag 7,607 3,389 1,584 2,461 173

Diarre 18.5 40.8 0.6 0.4 1.2

Lungebetændelse 11.5 24.1 3.3 0.3 0.0

Reproduktion 38.5 0.1 50.1 80.9 83.2

Uheld / Tilskadekomst 6.3 5.7 14.0 2.6 1.7

Andet (specificeret) 9.3 6.6 16.4 8.7 6.9

Andet (uspecificeret) 15.8 22.7 15.5 7.0 6.9

Tabel 2. 
Fordeling af afgangsårsager hos kviekalve og kvier 
(afgået 1.1.2008 – 31.8.2008)
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Registrering af data i mælkeproduk-
tionen er fundamentet for mange 
beslutninger. Derfor er det altafgørende, 
at registreringerne er korrekte, mener 
kvægbruger Egon Bech Jensen.

”Hvis ikke de registreringer vi foretager 
er korrekte, er hele registreringsarbej-
det jo omsonst, og grundlaget for de 
beslutninger vi træffer forkert”. Så klart 
udtrykker Egon Bech Jensen sin opfat-
telse af, hvor vigtigt det er at registrere 
korrekt.

Ydelseskontrollens målinger er blevet 
mere nøjagtige
Egon Bech Jensen træffer dagligt man-
ge vigtige beslutninger, ud fra de regi-
streringer han foretager, og går derfor 
meget op i, at registreringerne er kor-
rekte. 

Af samme grund mener han også, at 
det var et meget stort fremskridt, da 
RYK indførte elektronisk ydelseskontrol 
med True-Testmålerne. ”Der er ingen 
tvivl om, at målingerne er blevet mere 
nøjagtige, og at jeg derfor bedre kan 
stole på resultaterne.” 

Det har stor betydning, når han f. eks 
skal sende en ko til slagtning. Så gen-
nemgår han forinden kritisk ko-periode-
bladet før han træffer den endelige be-
slutning. Også ydelseslisten og celletals-
opgørelsen sætter han stor pris på at 
kunne bruge som beslutningsstøtte. Ek-
sempelvis behandles alle nykælvere, som 
har for højt celletal, med antibiotika.

KvikKoen reducerer registreringsfejl
Egon Bech Jensen inseminerer selv sine 
køer. For at lette registreringsarbejdet i 
den forbindelse, investerede han for 
knap et år siden i en KvikKo – og det har 
han ikke fortrudt.

KvikKoen har gjort det lettere at regi-
strere insemineringerne, og har reduce-
ret fejlene, fordi registreringen kan fore-
tages på staldgangen umiddelbart ef-

ter insemineringen. Men Egon Bech 
Jensen har opdaget mange andre for-
dele ved KvikKoen.

”KvikKoen giver et rigtigt godt over-
blik. For eksempel er det nemt at slå op, 
hvilke dyr som skal goldes, hvilke som 
skal drægtighedsundersøges, og hvilke 
som snart skal kælve,” forklarer han. Og-
så opslag på enkeltdyr er en af de funk-
tioner i KvikKoen, han benytter meget. 

”Hvis en ko står og skranter, kan jeg 
lynhurtigt slå op, hvilke behandlinger 

der tidligere er foretaget,”  fortæller 
han. Og så er der naturligvis alle de lov-
pligtige registreringer, som også kan 
foretages, uden at han skal hen og rode 
i papirer og skrive ned. 

Alt i alt har KvikKoen både betydet ar-
bejdslettelse og mere sikker registre-
ring for Egon Bech Jensen. To faktorer, 
som han sætter stor pris på, og som ik-
ke får mindre betydning, når en plan-
lagt udvidelse fra 112 til 250 køer er gen-
nemført.

Korrekt registrering er alfa 
og omega for produktionen

Før en ko sendes til slagtning gennemgår Egon Bech Jensen grundigt ko-periodebladet. 
Foto: Kirsten Marstal, Dansk Kvæg

Egon Bech Jensen tjekker, om der er overensstemmelse mellem sæddatabasen i KvikKoen og det 
reelle lager. Foto: Kirsten Marstal, Dansk Kvæg

Af Kirsten Marstal, Dansk Kvæg
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Tru-Test Scandinavia
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Komplette  
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mælkemålere…

Scandinavia
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www.trutest.dk eller tlf 45 800 944
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Status på Operation 
Paratuberkulose
Tilslutningen til Operation Paratuber-
kulose er fortsat stigende. Der er over 
1.200 malkekvægbesætninger tilmeldt, 
hvilket udgør ca. 27 % af besætninger-
ne. Besætningsstørrelsen er over gen-
nemsnittet (153 køer/besætn.), således 
at ca. 37 % af de ydelseskontrollerede 
køer er med. 

Udbredelsen af paratuberkulose er stor 
i danske malkekvægsbesætninger. 
Skønnet lyder på at ca. 85 % af malke-
kvægbesætningerne og 20 % af køerne 
formodes at være smittede. Hvis der fo-
kuseres på de to fjerdedele af besætnin-
gerne, der ligger ”midt i feltet”   (dvs. 
den bedste og den ringeste fjerdedel er 
trukket ud af opgørelsen), så er mellem 
14 % og 26 % af køerne i besætningen 
gule eller røde.  

Modellen med Operation Paratuberku-
lose er valgt af økonomiske hensyn. Det 
er den metode, hvor der opnås bedst 
økonomi ved den givne indsats. Andre 
metoder ude i verden er f.eks. valgt for 
at skabe et certificeringssystem, forstå-
et således at besætningerne kan erklæ-
res ”Paratuberkulose-fri”.

Fortsat Elisa-test 
Testmetoderne er bla. Elisa-metoden og 
gødningstest. Den førstnævnte metode 
er billigst og samtidigt analysemæssigt 
jævnbyrdig i forhold til gødningsprøver. 

Her i sep./okt. 2008 har det været nød-
vendigt at skifte laboratorietesten. En 
af ingredienserne i den gamle test kan 

ikke skaffes længere. Det er dog fortsat 
en Elisa-test, dvs. test af antistoffer. Den 
nye metode er bedre til at udpege de 
smittefarlige dyr. I overgangsfasen kan 
der givetvis forventes små forskydnin-
ger; men overordnet skulle effekten væ-
re relativt begrænset. Resultaterne vil 
løbende blive evalueret. 

Nyheder:  
Ny udskrift: Para TB Risikokalve + SMS-
service
Der sker en fortsat udvikling af nye red-
skaber i bekæmpelsen af paratuberku-
lose. Seneste skud på stammen er Para 
TB Risikokalve. Der er således udviklet 
fem udskrifter hidtil:
a. Para TB Mælkefodringsliste.
b. Para TB Antistof-målinger.
c. Para TB Udsætterliste.
d. Para TB Overblik.
e. Para TB Risikokalve (se figur 1).
Ved den enkelte udskrift er der på sidste 
side en uddybende forklaring til selve 
udskriften.

Der er mulighed for at få besked pr. SMS 
eller mail, når der er kommet resultater 
fra laboratoriet. Så når bippet lyder, er 
der nye paratb.-resultater. Der er også 
mulighed for mail-service.

Der er gennemført test på ungdyr fra 15 
mdr. og frem til kælvning. De foreløbige 
resultater er desværre ikke særligt lo-
vende. 

Pasteurisering af mælken er også et 
redskab i bekæmpelsen. Uheldigvis så 

har paratuberkulosebakterier en ud-
præget evne til at modstå relativt høje 
temperaturer. Et sådant anlæg kan ikke 
alene gøre det ud for at bekæmpe para-
tuberkulose, da kun 10 % af smitten sker 
via mælk.  

Reduktion i antal prøver
Der er også planer om at indføre en re-
duktion i antallet af prøver, når besæt-
ningen har gennemført 8 runder med 
prøver af alle køer. Da denne ændring 
skulle gennemføres, kom der en Blue-
tongue-vaccinationskampagne på 
tværs. Den har beslagt de IT-folk, som 
har den kompetence, der skal til, for at 
det kan køre EDB-mæssigt. Det anbefa-
les, at der indtil videre tages prøver af 
hele besætningen. Når der bliver mulig-
hed for en reduktion af prøver, vil der 
samtidig ske en automatisk selektion af 
de køer, der skal tages prøve af. Der bli-
ver gennemført en skriftlig tilmeldings-
runde, når det sættes i værk.

Laaaangt sejt træk
Bekæmpelsen af Paratuberkulose i den 
enkelte besætning er et langt sejt træk. 
Det er en selvstændig opgave at holde 
motivationen og engagementet. Det 
gælder både besætningsejer og ansat-
te. Endda også i julen, ferien og når der 
skal høstes. Få dages sløseri kan øde-
lægge en god indsats gennem flere år.

I en lille undersøgelse i besætninger 
som af forskellige årsager ikke helt fulg-
te retningslinierne, var der fokus på tre 
områder, hvor en procentdel af besæt-

Nyhedsbreve om Operation Paratuberkulose findes på:
www.paratuberkulose.dk

V/ Afdelingsleder Ole Kjærsgaard, RYK Midt/Vest
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Dansk Kvæg Malkekvæg ParaTB Risikokalve

EKSEMPEL Bes-nr 99998 CHR 99998 Udskrevet 03.10.08 Side 1

Kontroldato 17.09.2008 nr. 11

ParaTB Risikokalve 
Oversigt over Høj-risiko-kalve i CHR 99998

Tyrekalv født efter Rød eller Gul mor

Kalv nr. Føds. dato Mor Mors ParaTB målinger Anbefaling for kalv

Før klvn. 1. efter klvn. 2. efter klvn

03188 07.09.08 02785 0,5 (17.09.08) Kan smitte andre kalve

03185 03.09.08 02362 0,1  (23.02.08) 0,4 (17.09.08) Kan smitte andre kalve

Kviekalv født efter Rød eller Gul mor

Kalv nr. Føds.dato Mor Mors ParaTB målinger Anbefaling for kalv

Før klvn. 1. efter klvn. 2. efter klvn.

 03153 04.07.08 02072 0,3 (23.02.08) Kan smitte andre kalve

 03145 26.06.08 01939 0,2 (23.02.08) 0,3 (17.09.08) Kan smitte andre kalve

 03127 07.05.08 02222 0,0 (25.11.07) 0,8 (17.09.08) Overvejes slagtet

 03120 15.04.08 02703 0,3 (17.09.08)

03118 10.04.08 02458 0,8 (25.11.07) 2,1 (17.09.08) Overvejes slagtet

Figur 1.  ParaTB Risikokalve (skematiseret), er den seneste udskrift, der er udviklet i forbindelse med Operation Paratuberkulose.

Udskriften Para TB Overblik giver mulig-
hed for at se hvilket ydelsestab, der er i 
besætningen pga. paratuberkulose. Der 
er også mulighed for at sammenligne 
egne tal med tal fra alle besætninger, 
som deltager i Operation Partuberkulo-
se. Her er muligheder for at blive moti-
veret ved at følge egne tal, og så sam-
menligne med gennemsnittet.

Thise Mejeri sætter turbo på
Alle leverandører til Thise Mejeri er øko-
logiske, og dermed skal kalvene gå sam-
men med moderen det første døgn. Da 
90 % af infektionerne med paratuber-
kulose sker i kælvningsområdet, så er 
her et kritisk punkt. 

Mejeriet har meldt alle leverandører til 
Operation Paratuberkulose. Dvs. det er 
leverandørerne selv, der har meldt hele 
flokken til. Thises leverandører ønsker at 
blive fri for paratuberkulose i 2013.

Mejeriet har hentet assistance fra 
Dansk Kvægs veterinærafdeling. Her er 
en af de første erfaringer, at det handler 
om hygiejne og om at ændre vaner. Der 
er dannet netværksgrupper bestående 
af ca. 10 mælkeproducenter, som skal 
engagere hinanden og styrke dialogen, 
samt fastholde det langsigtede mål: 

Målet for Thise i to-nul-en-tre:
paratuberkulose: kender vi ej.

ningerne ikke arbejdede efter anvisnin-
gerne:
   a. Kælvning: 63 %.
   b. Fjernelse af kalve: 16 %.
   c. Mælkefodring: 29 %.

En af de folk, der har arbejdet længst 
med forebyggelse og bekæmpelse af 
paratuberkulose er kvægbrugskonsu-
lent Per Einshøj, Centrovice på Fyn. I ny-
hedsbrev nr. 2|08 videregiver han sine 
erfaringer. Her understreges det, at det 
er vigtigt, at der er en plan, som kan 
håndteres af både ejer og mandskab. 
Per Einshøj nævner som eksempel, at 
hvis den person, der lærer kalvene at 
sutte råmælk, har møj på fingrene, så er 
der tale om et brist. 
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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

Læs evt. mere om øremærker med tekst på 
http://www.lr.dk/Kvaeg/diverse/kvaegmark.htm 

På det afbillede mærke er valgt: Født år, 
(ÅÅÅÅ) på linie 1 og Fars korte navn på li-
nie 2.

Du skal altså vælge, hvilke oplysninger 
du vil have på de 2 linier. Hvis du vælger 
Blank eller Fri tekst på begge linier, 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 kalven navn eller 
fars navn. 

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

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

V/ CHR-supporter Steen Kobberøe, RYK

Dyrlæger i kvægsektionen
Kvægfagdyrlæge  Edwin Linde  2171 5277
Kvægfagdyrlæge  Henrik Larsen  2171 5283
Dyrlæge  John Helbo  2171 5290
Dyrlæge  Peter Bønnebæk  2171 5291
Kvægfagdyrlæge Grethe Post Hansen  2171 5275
Dyrlæge  Finn Stolberg  2171 5284
Dyrlæge  Preben Thomsen  2171 5293
Dyrlæge  Erling Andersen 2171 5294
Dyrlæge  Flemming Storbjerg 2171 5297
Dyrlæge Marie Skau 2171 5299
Dyrlæge Ph.d. Hans Jørgen Andersen 2171 5296
Dyrlæge Wendy Holm 2171 5289
Hovedkontor: tlf. 9852 0044 - fax: 9851 0470 - e-mail: lvk@lvk.dk

Yderligere oplysninger også på: www.lvk.dk

Bestilling af mærker med tekst via Dyre-
registrering 
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.  
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Kom fremtiden i forkøbet...

Ring til os  
- og få en uddybende forklaring på, hvordan
 du kommer i gang eller videre. 

tlf.  9781 1555

Elektronisk mærkning

dan-mark ApS
Rugmarken 31 .  Lemvig

www.all ex.dk

Antenne

Offi ciel mærkning med elektroniske 

øremærker giver dig en meget lettere fremtid ved både: 

· ydelseskontrol 

· malkning 

· sortering 

· vejning 

· inseminering 

· avlsregistrering 

· klovbeskæring 

· sygdomsregistrering 

· indrapportering 

 K
om

muniker nu også med ”KVI KKOEN”         
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Stor arbejdslettelse for landmanden og 
mere sikre data, er konklusionen på en 
afprøvning af elektroniske øremærker 
til datasikring, når der udtages mælke-
prøver. 

Elekroniske øremærker og en lille nyud-
viklet antenne monteret ved hver ko-
plads i malkestalden. Det garanterer ar-
bejdslettelse og éthundrede procents 
sikkerhed for, at ko og mælkeprøve hø-
rer rigtigt sammen. Og at det ikke kun 
fungerer i teorien, men også i praksis, 
kan kvægbruger Carsten Christensen 
ved Bogense skrive under på. Han har 
nemlig lagt besætning til afprøvning af 
øremærke/antenne-ordningen

Carsten Christensen har en SDM-be-
sætning på 160 årskøer, og har længe 
følt, at det er lidt bøvlet og ikke mindst 
tidskrævende, når der skal tages kon-
trolprøver. Han slog derfor til med det 
samme, da RYK tilbød ham afprøve elek-
troniske øremærker i kombination med 
antenne. Samtlige hans køer fik således 
sat elektroniske øremærker i, og ud for 
hver koplads i malkestalden blev en lille 
antenne monteret. Når der udtages en 

mælkeprøve, kobles True-Test-måleren 
til antennen. Antennen registrerer num-
meret på det elektroniske øremærke, og 
sender besked til truetestmåleren, som 
måler koens mælkemængde. På den 
måde er der ikke tvivl om, at ko og mæl-
keprøve hører sammen. 

Stor arbejdslettelse og sikre data
Og afprøvningen i Carsten Christensens 
besætning viser, at øremærke/antenne-
ordningen fungerer godt i praksis. 
”Tidligere krævede det en ekstra mand 
til at læse numre op, når vi tog kontrol-
prøver. Det behøver vi ikke længere, når 
antennen aflæser koens øremærke. Det 
har givet en betydelig arbejdslettelse,” 
fortæller han. Aller vigtigst for ham er 
dog, at den elektroniske kobling af øre-
mærke og tilhørende mælkeprøve giver 
fuldstændig sikkerhed for, at mælke-
prøve og ko-nummer hører sammen.
”Jeg bruger jo dataene fra mælkeprø-
verne til at afgøre, hvilke køer vi skal be-
holde, og hvilke vi skal sætte ud,” fortæl-
ler Carsten Christensen, og fortsætter: 
”Og så er det jo skidt, hvis man får byt-
tet om på to køer, så vi f.eks. avler videre 
på én med paratuberkulose og sætter 

en højtydende ko ud.” Han ser samtidigt 
frem til at kunne bruge øremærkerne i 
forbindelse med automatisk separati-
on, hvor en enkelt antenne monteres på 
lågen. På lidt længere sigt overvejer Car-
sten Christensen desuden at installere 
malkerobotter, og her vil de elektroniske 
øremærker desuden kunne erstatte de 
dyre transpondere. 

Mere sikker avlsværdivurdering
Også for kvægavlen har sikkerheden for 
korrekt kobling af konummer og mæl-
keprøve stor betydning. ”Vi bruger jo 
samtlige data fra ydelseskontrollen i 
avlsværdivurderingen. Derfor vil vi få 
større sikkerhed i avlen, jo mere sikre 
data vi har,” forklarer it-konsulent Knud 
Klüver, RYK. 

Antennerne, som aflæser de elektroni-
ske øremærker er udviklet af Alflex til 
brug sammen med Tru-Test elektroni-
ske mælkemålere. Antennerne er end-
nu ikke frigivet til salg, hvilket forventes 
at ske i løbet af januar kvartal 2009. 
Yderligere information bliver sendt ud 
til de ydelseskontrollerede besætninger 
først i 2009.

Sikre mælkeprøvedata med 
elektroniske øremærker

Antennen (den sorte plade) monteret ud for hver koplads. 
Foto: Kirsten Marstal, Dansk Kvæg

Carsten forbinder Truetestmåleren med koblingen til antennen
Foto: Kirsten Marstal, Dansk Kvæg

Af Kirsten Marstal, Dansk Kvæg



ASIMO
– Når kun det bedste er godt nok.... til robotter!

KVÆGMIX/KOMIX

Vor viden - Din styrke
www.vitfoss.dk

KVÆGMIX/KOMIX

Kontakt din foderstofleverandør eller KvægTeam Vitfoss på tlf. 3368 5600

Kvægmix/Komix giver optimal forsyning af 
makro- og mikromineraler samt 

af vitaminer og andre tilsætningsstoffer.

 Kvægmix/Komix kan også anvendes i økologiske besætninger.
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Nøgletalsudskrift til 
kødkvægsbesætninger
Nu er der mulighed for at få udskrevet 
en nøgletalsudskrift på sin kødkvægs-
besætning. Den giver et godt overblik 
over hvordan det går produktionsmæs-
sigt i besætningen. Udskriften er til-
gængelig i dyreregistrering nu. Hvis 
man ikke selv har adgang til dette, kan 
man kontakte en fra rådgivningsteam 
Kødkvæg. 

Rådgivningsteam Kødkvæg kan bru-
ge denne udskrift til at lave en bedre 
benchmarking i ERFA-grupper, så man 

bedre kan se, hvordan ens egen produk-
tion er i forhold til andres. Det gælder jo 
om at finde de rigtige indsatsområder. 
Er det alderen hos kvierne, der er for høj 
? Er det tilvækst hos kalvene, der mang-
ler? Man kan få svar på mange ting ud 
fra denne udskift. 

Der er mulighed for at sætte mål ind i  
dyreregistrering, så der er noget at styre 
efter. Dette kan man selv sætte ind i dy-
reregistrering, hvis man har program-

met, eller man kan få kødkvægrådgive-
ren til dette. 

I nedenstående eksempel kan I se en 
udskrift fra en god produktionsbesæt-
ning. 

Jeg håber at denne udskrift kan være 
en hjælp til at se, hvor tingene evt. kan 
gøres endnu bedre ude i produktionen. 

Hvis du har Dyreregistrering, kan du 
selv trække den, og ellers kan den bestil-
les hos din kødkvægrådgiver. 

Kontakt en rådgiver fra dette Team får at få en god rådgivning vedr. kødkvægsproduktion. 

Teamet består nu af: Tlf.nr. Mobilnr.

Teamleder Per Spleth, Udkærsvej 15, 8200 Århus N 87 40 53 01 30 92 17 74 
Erling Mikkelsen, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev 96 24 25 55 40 55 91 45
Karsten Brødbæk, Hobrovej 437, 9200 Ålborg SV 96 34 51 40 20 93 47 44 
Lars Westerberg, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 87 28 18 57 40 28 45 86
Claus Larsen, Markedsvej 6, 9600 Års 99 98 97 00 20 49 59 44
Sigvert Reng, Marsvej 1, 8960 Randers SØ 87 28 26 10 23 31 21 96
Kaj Emil Kristensen, Silstrupvej 12, 7700 Thisted 96 18 57 94 23 25 71 93
Hans Chr. Christiansen, Resenvej 85, 7800 Skive 96 15 30 44
Helle O. Kalkrup, Nupark 47 G, 7500 Holstebro 96 29 68 00 23 68 91 57
Bjarne Lund, Herningvej 3, 6950 Ringkøbing 96 80 12 00 40 94 95 51  
Kjell Klemmensen, Nordre Boulevard 100, 6800 Varde 72 10 98 71 25 57 98 71
Ove Madsen, Erhvervsbyvej 13, 9700 Horsens 76 58 75 01 40 36 47 46
Peder Ringgård Jessen, Billundvej 3, 6500 Vojens 73 20 27 92 25 30 23 22
Per Einshøj, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 63 40 71 60 24 23 25 43
Peder T. Helms,  Industrivej 53, 7620 Lemvig 96 63 05 60 40 27 39 25
Jørn Nielsen, Lombjergevej 1, 5750 Ringe 63 62 16 54 24 23 25 58
Susanne Pejstrup, Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse       59 21 17 00 26 19 08 08  
Jørgen Hansen, Rønnevej 1, 3720 Åkirkeby 56 90 78 30

I rådgivningsteam Kødkvæg har vi lavet 
et fælles program til en simpel opgørel-
se af økonomien i en kødkvægsbesæt-
ning. Vi vil bruge programmet til at lave 

Kend din økonomi i din 
kødkvægsbesætning

opgørelser for året 2008, når det er gå-
et. Vi vil først satse på at lave det for 
dem, der deltager i vores ERFA-grupper. 
Sammenligningstal vil så blive fremlagt 

på kvægkongressen i februar 2009. Kon-
takt din lokale kødkvægrådgiver, hvis du 
ønsker en beregning af din aktuelle øko-
nomi i din besætning. 

V/ Teamleder for Kødproduktion Per Spleth, Dansk Kvæg
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Produktion, køer og kvier o. 24 mdr.

Mål S. 12 mdr. S. 3 mdr.

Antal slagtet 8 4

Faktisk lev. vægt 672 631

Slagtet vægt 385 356

Klasse, EUROP (1-15) 9,63 8

Fedme 3,8 4

Farve 3,8 3,3

Antal solgt til levebrug

Dansk Kvæg Kvæg Nøgletal, Kødkvæg

Lars Larsen
Kvægbrugsvej 15
2200 Landby

Bes-nr 12345 CHR 54321 Udskrevet 25.08.08 09.01 Side 1

DK Slagtekalverådgivning
87 40 50 00                                                   

6052

Besætningsoplysninger

Dyrstatus pr. 25.09.08 Dyr seneste 12 mdr

Køer antal 27 Antal årskøer 28,5 Mest betydende, race LIM

Ungdyr: Tyre Kvier Kælvninger i alt 29 Mest betydende, race % 100

Over 24 mdr. 2 Heraf 1. kalvs 6 Gns. S-indeks hundyr 113

12 - 24 mdr. 1 10 Alder ved 1. kælvning 28,3 1. kalvs Ældre

6 - 12 mdr. 4 6 Antal kælvninger/årsko 1 Antal kælvninger med let forløb 5 22

0 - 6 mdr. 8 9 Gns. kælvningsinterval 377 Antal kælvninger med vanskeligt forløb 1 1

Sundhed

Mål Sidste 12 mdr., 
antal

Sidste 12 mdr. %

Dødfødte kalve 1 3

Døde kalve 1 - 30 dage 1 3

Døde kalve 31 - 180 dage

Sygdomstilfælde, køer 5

Sygdomstilfælde, ungdyr 1

Produktion, ungdyr

Slagtekalve Kvier

Mål s. 12 mdr. S. 3 mdr. Mål s. 12 mdr. S. 3 mdr.

Antal slagtet 15 3 8 3

Faktisk lev. vægt 504 529 447 426

Slagtet vægt 313 325 269 253

Daglig bruttotilvækst, g 1525 1591 1085 1073

Daglig nettotilvækst, g 947 1004 620 1073

Klasse, EUROP (1-15) 12,67 13 10,75 12

Fedme 2,9 3 3 3

Farve 2,9 3 2,9 2,7

Antal solgt til levebrug 1

Alder i dage ved slagtning 306 302 399 366

200 dages vægt (antal) 345 (68) 306 (16) 287 (31) 273 (12)
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Dansk Kødkvæg
Dansk Kødkvæg er en paraply-organisa-
tion, som organiserer alle kød-kvægra-
ceforeninger og kødkvægregio-ner i 
Danmark. Organisationen ledes i det 
daglige af en bestyrelse, mens den øver-
ste myndighed er repræ-sentantskabet, 
som består af et medlem fra hver af de 
25 medlemsorganisationer. I det forløb-
ne år har Dansk Kødkvæg fokuseret på 
følgende aktiviteter og tiltag.

Kødkvægets Dag 
Alle raceforeninger, de lokale kødkvæg-
udvalg og Dansk Kødkvæg stod bag 
Kødkvægets Dag den 13. september. 
Knap 60 besætningsejere holdt Åbent 
Hus for 5. – 6.000 forbrugere og andre 
interesserede. 

Danskkødkvæg.dk
Formålet med hjemmesiden www.
danskkødkvæg.dk er at samle viden og 

information om avl, produktion og af-
sætning. Samtidig skal der være aktuel-
le nyheder om kødkvæg på siden.

Kødkvægavisen
I forbindelse med Kødkvægets Dag ud-
gav vi en avis om kødkvæg. Avisen blev 
udsendt til alle husstande i landdistrik-
terne i et oplag på 110.000 eksemplarer.

Rådgivningsteam Kødkvæg
Rådgiverteamet er kommet godt fra 
start. De specialiserede kødkvægrådgi-
vere fra de lokale rådgivningscentre har 
været samlet nogle gange til efterud-
dannelsesaktiviteter. Kampagnen for 
opstart af ERFA-grupper har indtil vide-
re resulteret i oprettelse af knap 50 nye 
grupper. 

Politiske interesser
Dansk Kødkvægs politiske interesser sø-

ges varetaget via Dansk Kvæg, hvor 
Dansk Kødkvægs formand har en obser-
vatørpost i bestyrelsen.

Strategi 2009 - 2012
Dansk Kødkvæg vil fortsat arbejde på at 
understøtte afsætningen af kød ved 
markedsføring, udvikling af koncepter 
og støtte til overordnede og seriøse til-
tag for direkte afsætning.

Desuden vil vi arbejde for, at der sta-
dig udvikles specialiseret rådgivning, 
infor-mation og efteruddannelse om 
kød-kvæg. 

På det politiske område vil vi søge dia-
log med folkevalgte og embedsmænd i 
kommuner, folketing og interesse-orga-
nisationer.  

Vi arbejder, kort sagt, på alle fronter 
for at sikre bedst mulige vilkår for am-
me-koproducenter i Danmark. 
 

• Dyrevelfærd

• Trivsel

• Sporbarhed

• God smag

DANSK KØDKVÆG
UDKÆRSVEJ 15 · SKEJBY · DK-8200 ÅRHUS N

TLF. 87 40 50 00 · FAX 87 40 50 10

Dansk Kødkvæg er:

www.danskkoedkvaeg.dk

Foto: Søren Grunnet� Give Bogtrykkeri A/S

Limousiner i Sydthy. Foto: Uffe Lauritsen

V/ Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, Dansk Kvæg




