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ÅRSOPGØRELSERNE ER PÅ VEJ UD 
Arbejdet med årsopgørelserne er i fuld gang. Mange landmænd har allerede modtaget den. 
De sidste skulle gerne modtage den i løbet af november 2019. 
Ydelsen er fortsat stigende. Nu er der sågar driftsenheder med over 16.000 kg mælk/EKM.    
 
HVIS DRIFTSENHEDEN I ER ”UOFFCIEL KONTROL, FORELØBIG”, HVAD SÅ ? 
EDB-programmet sætter automatisk driftsenheden i ”uofficiel kontrol, foreløbig”, hvis kon-
trolreglerne ikke overholdes. I disse tilfælde opfordrer vi til, at man sender en skriftlig forkla-
ring til eller man kontakter sit RYK-kontor. Uden en forklaring kommer driftsenheden i uoffi-

ciel kontrol. Dermed er det ikke muligt at få eksportstamtavler eller udstille på dyrskue.  
 
NYHED I DMS: NY MÆLKEANALYSE 
Der sker en opdatering af DMS den 5. november 2019. Her introduceres en ny interaktiv 
analyse, hvor du selv kan filtrere og analysere på den gruppe af dyr, der har interesse - in-
klusiv hold. Analysen indeholder 4 faner:  urea, fedtsyrer, opstart af laktation og sammenlig-
ningsgruppe.  
Se også disse links:  
https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/19-06-11-De-novo-fedtsyrer-maalinger-kan-
afslore-ubalance-i-vommen.pdf 
https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/Kv-19-Landbrugsinfo-ureamaalinger-ved-ydel-
seskontrollen.pdf 
Se fra den 5. nov. 2019 i DMS under: Analyseudskrifter/mælk/mælkeanalyse,ydelseskontrol 
 
NY KONTROLASSISTENT I THY: HARTVIG NIELSEN 
Johan Andersen er gået på pension den 30. september 2019 efter 35 år som kontrolassi-
stent hovedsageligt i Thy. Vi vil gerne takke Johan for hans store indsats gennem de mange 
år til gavn for kvægbønderne.  
 
Hartvig Nielsen er ny kontrolassistent i samme område. Hartvig er årgang 1983, uddannet 
landmand og tidligere selvstændig. Velkommen til Hartvig Nielsen. Vi håber, at alle tager 
godt imod Hartvig, så vi får et godt samarbejde mange år frem i tiden.  
 

SELV LEGENDER LEVER IKKE EVIGT 
Ko nr. 516 hos Jens Hansen, Mors blev landskendt da den passerede de 200 tons mælk i 
livstidsproduktion den 27. marts 2019. Nu er det slut, da koen døde den 28. aug. 2019.  
 

 

 
 

 
Familien Hansen, Mors sammen med ko nr. 516.  
Den nåede at yde 204.006 kg mælk, 4,17 % fedt, 
8.503 kg fedt, 3,33 % protein, 6.797 kg protein, 
15.300 kg fedt+protein. 

Foto: Palle Larsen.  

 
Michael Jensen   Niels Henning Nielsen 
formand    direktør 
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