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FORMANDENS "KLUMME" 

Nu er foråret ved at vise sig fra sin bedste side. De første kalve er ved at tage form. 

 

Året hedder nu 2014, hvilket vil sige, at vi er nået til bogstavet  ”K”, som kalvenes navne 

skal starte med ! 

 

I år holdes der generalforsamling den 24/5 på Sjælland, nærmere bestemt hos Karin Degn 

og Jens Carlsen. 

Håber alle møder tal stærkt frem. 

 

Husk endelig sommerens dyrskuer, hvor dyrene kan vises frem. Mangler man hjælp, så sig 

endelig til. 

Er der nogen som har en kalv til individafprøvning, så kontakt venligst bestyrelsen.  

 

Mange Forårshilsner fra 

Formand Jørgen Chr. Andersen 

KØDKVÆGETS DAG 
Kødkvægets dag er i år den 10. maj 2014. 

 

Er der nogen i Grauvieh foreningen, der eventuelt har tid og lyst til at åbne dørene!!!! 

 

Men HUSK man skal tilmelde sig inde på kødkvægets hjemmeside. Har man nogle spørgs-

mål, så kontakt formanden. 

 

Mvh. Jørgen Chr. Andersen 

GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen afholdes i år d. 24 maj 2014 fra kl 10.30-17. 

 

Det er på Sjælland hos Karin Degn og Jens Carlsen, Markmosen 10, 4490 Jerslev 

 

Vi mødes kl. 10.30, og vi skal ud og se naturen ved Tissø, og besøge Tissø Vikingemuse-

um. 

 

Hvorefter spises der frokost.  

 

Generalforsamlingen afholdes kl 14, og grillen tændes sædvanen tro kl. 17 

 

Der kommer indbydelse ud pr brev. 

Vel mødt! 

HUSK! Indkomne forslag senest d. 1. april 2014. 
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KÅRING AF KØDKVÆG - FORÅR 2014 
 

Et nyt kåringssystem tages i anvendelse i foråret 2014! Der er væsentlige ændringer i forhold til det tidlige-

re system mht. egenskaber og placering af egenskaber i krop, muskelfylde og lemmer. Desuden bliver yve-

regenskaber kåret fremover. Jørgen Skov Nielsen har skrevet en artikel om det nye system, som har været 

bragt i de fleste raceblade. 

 

Systemet har stadig enkelte hjørner som mangler at blive gjort færdige, men vi vælger alligevel at starte 

med at anvende systemet nu, fordi det er lang tid siden sidste kåringsrunde. Registrering af de lineære 

egenskaber fungere, men beregningen af krop, lemmer, muskelfylde og helhed er ikke funktionelt endnu. 

Det betyder, at der IKKE vil blive udskrevet hverken lineære registreringer og eller krop, lemmer, muskel-

fylde og helhed ved kåringsbesøget. Som kompensation vil disse tal blive eftersendt 1-2 måneder efter kå-

ringsbesøget. 

 

Deadline for tilmelding til kåring i foråret 2014 er 30. marts og kåring starter 7. april   

SKOVBÆKGAARD'S 

TIROLER GRAUVIEH 
  

Marts 2014: 

Vi har en dejlig avlstyr, som nu sættes til salg. 

 

Skovbaekgaard’s Ivan 

CHR-nr. 71828-00067, født 21. marts 2013 

Far: Dadis, morfar: Haderuplund Cæsar 

  

Du må endelig besøge vores hjemmeside 

www.tiroler-grauvieh.dk 

ligesom du altid er velkommen til at ringe 

og få en Grauvieh-snak. 

Vi viser gerne vores dyr frem efter aftale – 

og over en kop kaffe. 

  

PS – vi har fået ny mailadresse pr. januar 2014 

  

Forårshilsen fra: 

 Skovbækgaard’s Tiroler Grauvieh 

v/MARIANNE & OLE RASMUSSEN 

Gammelvej 7 

Brændstrup 

6630 Rødding 

Tlf.: 74 82 20 23 / 25 61 85 25 

Mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk 

Web: www.tiroler-grauvieh.dk 

http://www.tiroler-grauvieh.dk
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DANSK KØDKVÆGS ÅRSRAPPORT 2013 
Traditionen tro, lige efter kvægkongressen kom, årsrapporten om vores avlsresultater på gaden. 

 

Årsstatistikken 

Statistikkerne er at finde på Dansk kødkvægs hjemmeside, under information. Årsrapport 2013. 

Det er jo altid spændende læsning, om hvordan det går vores race rent statistisk, og det er et vigtigt pejle-

mærke for, hvor avlen går hen. Vi skal huske, at det stadig er vigtigt at registrere så meget som muligt, så 

vi kan få så rigtige tal på vores avl som muligt. Med import af sæd fra nye tyre og ny inseminerings tyr er 

det vigtigt at se, hvordan Grauvieh klarer sig i vækst, foderforbrug og kælvnings egenskaber. Alle regi-

streringer tæller.  

 

Afprøvninger på Ålestrup 

Der har ikke være nogen tyre afprøvet det seneste år. Der mangler AKUT en. 

 

Vi skal få sendt en ny tyr af sted inden maj 2014. Den skal være 4-5 måneder lige nu. 

I øvrigt er rapporten ikke opdateret på den seneste tyr vi har fået afprøvet. 

 

Renracede Grauvieh 

Vi har i dag 289 renracede køer, et fald på 1,05 %, og der er 864 ren racede dyr i alt.  

Det er en tilbagegang, på racen, men i en størrelses orden der kan ligge i 1 enkelt avler der er holdt, eller 

har slagtet ud af dyrene. Vi skal arbejde noget på at blive den første race af de små racer der kommer 

over 1000 dyr.  Så få gang i den gode udvikling. 

På foreningsbasis er der statusqou, der er samme antal medlemmer som året før. En kommer til og en fal-

der fra. Nye avlere starter typisk i det små, så vi skal nok få vendt faldet med tiden. 

 

Der blev født 216 ren racede og faderbestemte kalve sidste år. En stigning på 23 kalve (fra 193)  

Der var 75 registrerede besætninger med renracede dyr, og over halvdelen heraf er medlem af vores for-

ening. Heri indgår og så ikke aktive besætninger. 

 

Der er tilkommet 1 ny aktive avlsbesætninger, og det er det vigtige fremtidigt indsatsområde for os. Det 

er dejligt at flere føler for vejninger og registrering af hele dyreholdet. Nu er der 5 aktive avlsbesætnin-

ger. Det har vi været på før, og er ca 10 % af medlemmerne af foreningen. 

 

Hver enkelt besætningsejer er blevet bedre til at registrere løbe- eller insemineringstyren. 

Lad os blive ved med det. Med den seneste sædimport i 2014 er det stadig interessant at fastlægge fader-

skabet. Det gøres godt, der er udført 265 insemineringer, og i et bredt udsnit af tyrene. 

 

Slagteresultater 

Af statistikken, på slagteresultaterne kan det ses, at vi på 39 dyr, der blev leveret og klassificeret, ligger 

med en klassificering på 8,2 på tyrene (kun tyrer). Der er slagtet 2 kvier der er klassificeret med 5. Vi må 

ikke glemme at dyrene skal færdig fedes, også selv om de sælges til slagteri. 

Det er immervæk her vi skal tjene pengene. 

Slagtevægtene mangler stadig og er heller ikke angivet i rapporten i år. 

 

Vægte 

Vores gennemsnitlige vægt på kalvene er 37 kg på kvierne og 40 kg på tyrene. Af 216 kalve vejes 88 ved 

fødselen, det er ikke så godt. 

Af tyre vejes i dag 11 stk. ved 1 år, og vægten er i gennemsnit 522 kg. Det er et fald på 34 kg, eller minus 

6 % på gennemsnittet.  

Vores mål er at nå 550 kg ved 1 år, i 2015. Så der skal foder og godt avl til i de 2 næste år. 

Og der skal gives ros for at der vejes. Det er rigtig godt. 
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14 tyre er vejet ved 200 dage, og gennemsnittet er på 301 kg. Et fald på 15 kg. Målet er på 325 kg. De små 

drenge skal have mere at æde. Af kvierne vejes 15 stk. ved 1 år, og gennemsnit vægten er 381 kg. En stig-

ning på 4 kg. Også 14 kvier er vejet ved 200 dage med en vægt på 251 kg (+4 kg). 

 

Så skal vi få vejet flere af dyrene ved 200 og 365 dage.  

De avlere der vejer, kan se fremgangen i tilvæksten. Vi kan dog med de få vejninger ikke kon-kludere, at 

vi følger en linie endnu og se en generel fremgang i tilvæksten. For at nå det mål skal vi have flere til at 

veje ved 200 dage og 365 dage.  Sååå en vægt er vigtigt. 

 

Kåringer 

Der er 19 kåringer registreret i 2013, kontra 17, året før.  

Der er i alt 71 kårede dyr gennem de sidste 3 år.. 

Der er kåringssæson her i april, og når du ikke det, kan du få kåret næste gang, til efteråret. Det er vigtigt 

at få kåret, fordi det øger sikkerheden på vores eksteriørarbejde, indholdet af racen i forhold til gennem-

snittet for alle vores dyr.  Så lad os få gang i det igen. 

Der kommer et nyt kåringssystem, der betyder at alle dyrene skal kåres om! 

En lille teaser, men vi kommer tilbage hertil. 

 

Reproduktion 

På reproduktionsresultaterne kan vi igen se statistikken. Vi får i snit 0,9 kalv pr. år og der insemineres en 

del. Kælvnings interval er 389 dage. På kælvningsintervallet, er alderen ved 1. kalv nede på 25,9 måneder. 

Hvilket er en rimelig alder for dyrene. 

 

Kælvedataene kan i år ikke give os et godt billede af året. Det er 5 års gennemsnits statistiker. 

1. kalvskøerne har på 5 år fået 327 kalve, og 282 blev vejet ved fødsel. Der var 5,8 % dødfødte, og 2,1% 

efter de 15-30 dage. Herefter 0,2 %.  

Det er gennemsnitstal Så det er retvisende for avlen som helhed. 

Køerne fik 872 kalve, og 722 blev vejet ved fødsel. På køerne var der 3,4% dødfødte, og 1,3% døde efter 

14 dage.  92,5% fødes uden dyrlægens hjælp. 

 

Der insemineres 272 strå. Af disse er 165 strå af tyren Frederik. Resten er de importerede tyrer,(76) og 

Unplugged (14) og Søgård Harbor,(17)  

 

Konklusion 

Årets konklusion må bestemt være at vi stadig skal passe bedre på vores kælvende kvier og køer. 

Antal dødfødte kalve skal der gøres noget ved. Det passer ikke sammen med vores mål; at have lette 

kælvninger.  

Som sædvanligt vil jeg igen opfordre alle til at huske at få vejet jeres dyr, alle sammen, ved fødsel, 200- 

og 365 dage. Også er det kåringerne og afkomsbestemmelsen vi skal stramme op på.  

 

Ole Rasmussen 

Skovbækgaard’s Tiroler Grauvieh 
 

Der mangler en tyrekalv til indsættelse på Ålestrup, i år. 

 

Vi skal have den tilmeldt nu. Går den i din besætning.??? 

 

Ring til Jørgen Chr. Andersen, eller Ole Rasmussen,  

for at få en snak om du har den der skal afprøves. 

 

Gerne en af de seneste års importerede insemineringstyre.  Alle har interesse. 
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Sæt X i kalenderen 

10/5-2014: Kødkvægets dag 

25/5-2014: Generalforsamling 

HUSK!! Kalvenes navne skal starte med K i 2014 

WEBDYR HAR FÅET EN STOREBROR 
I den udvidede udgave af Webdyr, der har fået navnet Webdyr Plus, kan man indberette løbning og vej-

ning og udskrive vejlister, stamtavler m.m. 

 

I godt et år har Webdyr.dk været et godt og gratis tilbud til mindre besætninger, der blot har brug for at 

foretage lovpligtige indberetninger som køb/salg, fødsler, eksport, slagtning og flytninger til/fra dyrsku-

er og fællesgræs. 

 

Større kødkvægs-, fåre-, og gedebesætninger har imidlertid udtrykt ønske om at kunne registrere yderli-

gere oplysninger og lave særlige udskrifter, uden at skulle investere i det store program, Dyreregistre-

ring, der typisk benyttes af malkekvægsbesætninger. Derfor ser Webdyrs storebror, Webdyr Plus, nu 

dagens lys. 

 

Foruden de lovpligtige indberetninger kan man i Webdyr Plus indberette løbning og vejning samt ud-

skrive Besætningsoversigt, besætningens Nøgletal samt vejelister og stamtavler. 

 

Afdelingsleder i KvægIT på Videncentret for Landbrug, Kvæg, Vibeke Christensen, glæder sig over at 

kunne tilbyde den nye løsning. 

 

”Webdyr Plus er et godt alternativ til de kødkvægsbesætninger, der i dag bruger Dyreregistrering, og til 

de besætninger, der bruger Webdyr i dag, men som gerne vil noget mere,” fortæller Vibeke Christensen. 

 

Sådan får du Webdyr Plus 

Du finder Webdyr Plus på adressen www.webdyr.dk. Her kan du på forsiden både læse mere om de for-

skellige muligheder og bestille et abonnement. Herefter vil du modtage en velkomstmail med dit nye 

login til Webdyr Plus. 

 

Midt i januar bliver alle små og mellemstore kødkvægsbesætninger, der hidtil har benyttet Dyreregistre-

ring, automatisk flyttet over på Webdyr Plus. Hvis man ønsker at fortsætte med Dyreregistrering kan 

man rette henvendelse til support@dlbr.dk 

 

Prisen for Webdyr Plus er 300 kr. samt et årligt abonnement på 495 kr. pr besætning. Større besætninger 

vil derudover blive afkrævet 3 kr. for hvert dyr, de overskrider en besætningsstørrelse på 50 dyr. 

 

Hvis man har spørgsmål angående Webdyr Plus, er man velkommen til at kontakte kundeservice på 

tlf.nr. 7015 5015 eller support@dlbr.dk   
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KUISA 

Kuisa, det store Tiroler Grauvieh skue løber af staben 

i år. 

Der er pt. 3 biler (8 personer) der drager af sted. 

Og der kommer denne gang, ikke mindre en 800 

stk. Tiroler Grauvieh . Så  der er noget at se på. 

 

Er det noget for dig, så sig til, idet vi planlægger et 

par besætningbesøg, ud over dyrskuet. 

 

Ole Rasmussen 

Skovbækgaards Tiroler Grauvieh 
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NORDISK SAMARBEJDE OM KÅRING AF KØDKVÆG 
Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen 

 

I Danmark har vi en mangeårig tradition for kåring af køer og tyre i besætninger og kommende avlsty-

re på vores individprøvestation. Samme tradition har man ikke i de andre nordiske lande, men dele af 

det danske system har været anvendt på forskellig måde i Norge, Sverige og Finland. I 2014 er der 

planer, om at vi kommer i gang med en fælles nordisk løsning.  

 

De forskellige modeller 

Udgangspunktet for kåringen i dag, i alle lande, er det danske ”lineære bedømmelsessystem”.  

 

I Danmark bliver alle tyre, der individafprøves kåret. Ved besætningskåringen bliver alle køer og 

eventuelle avlstyre i besætningen kåret. Vi kårer ikke kvier og vi anbefaler ikke, at man kun kårer ud-

valgte dyr.  

 

I Sverige bliver alle tyre, der individprøves kåret. Der anvendes en lettere tillempet dansk model. Den 

eneste race, der har tilbudt besætningskåring, er Limousine, som er kåret af danske dommere efter den 

danske model.  

 

I Norge kåres tyre, der individprøves efter en tillempet dansk model. I besætningerne kåres tyre og 

kvier, men der kåres ikke køer.  

 

I Finland kåres de bedste tyre som afprøves på nogle kombinerede avlsstationer / slagtekalvebesætnin-

ger, som ejes af forskellige slagterier. Besætningskåring blev startet op for cirka fire år siden. Det fin-

ske system er baseret på det danske system, men tilføjet nogle ekstra egenskaber. Vi har haft et tæt 

samarbejde med finnerne om uddannelse af kåringsdommere og udarbejdelse af kåringsmanual.  

 

Samarbejdet giver fordele 

Samarbejdet om malkeraceavl i VikingGenetics og beregningen af avlsværdtital på tværs af lande-

grænser i Danmark, Sverige og Finland er baggrunden for, at man i dag har et fælles kåringssystem 

for kåring af malkekvæg. Derfor kan udviklings- og driftsomkostninger fordeles på tre lande, og det 

kan, på sigt, give mulighed for at sammenligne dyr på tværs af landegrænser.  

 

Indenfor kødkvæget, kan vi drage nytte af de samme fordele, hvis vi samarbejder. En fordel mere er, 

at vi kan bygge kødkvægskåringen oven på malkeracesystemet.   

 

Så målet for kødkvæg er, at få mest muligt kåringsprogram for pengene og åbne mulighed for, at kun-

ne sammenligne dyr på tværs af landegrænser.  

 

Projektet indtil nu 

Projektet blev startet af Danmark, Sverige og Finland af VikingGenetics’ kødraceansvarlige i de tre 

lande. Efterfølgende er der inddraget kolleger i de tre lande, som har bidraget til projektet. For et års 

tid siden tilsluttede Norge sig projektet. 

 

Workshop i Danmark 

En ting, er at være enige om rammer og teori om kåring, noget andet er, hvordan man foretager den 

praktiske bedømmelse, altså ser på dyrene. Derfor er der i løbet af projektet holdt et par workshops, 

hvor kåringsdommerne har påbegyndt udarbejdelse af en fælles kåringsmanual 

 

Egenskaber 

I tabellerne kan ses, rammerne for de ændringer, der planlægges i det kommende kåringssystem.  
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Vi har flyttet kåring for krydslængde, - hældning og – bredde fra gruppen ”muskler” til ”krop”. Kå-

ringen for muskler tilføjes en egenskab, ryglængde, det anvendes i dag i Finland, og har været et øn-

ske fra flere danske racer.  

 

Egenskaben ”bevægelse” vil vi bedømme som forsøg det kommende år, vi vil se på skridtlængde og 

baglemmernes parallelitet under bevægelse.  

 

 I Finland kåres et par yver- og patteegenskaber i dag, det vil også blive inddraget i det nye system. 

Vi vil bedømme pattelængde og –tykkelse samt yverdybde og –balance.   

 

Endelig ændres vurderingen af foderstand fra en skala 1-4 til 1-9. 

 

Status 

Vi kører test i øjeblikket, helt afhængigt hvordan det forløber, håber vi at kunne tage det nye system i 

anvendelse inden udbinding i år.  

SÆLGES: 
 

Tiroler Grauvieh-tyre og kviekalve 

fra 10-16 mdr. + enkelte drægtige kvier og køer. 
 

Ring for nærmere oplysninger. 
 

Arne Esmann Pedersen 
Roager Østermark 30 

6760 Ribe 
 

Tlf. 75443263 / 30722117 

GRAUVIEH KREATURER SÆLGES 
 

Vi sælger Grauvieh-kreaturer fra vores besætning. 
 

Heriblandt en tyr på 1¾ år, som er stambogsført, afhornet  

og effektiv og venlig 
 

Interesserede kan henvende sig til 
 

Ruth og Aksel Støvring, Hedensted 

Tlf.: 7589 1573 / 6046 6162 
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Bestyrelsen og Co. 

Formand 

 

Jørgen Chr. Andersen  

tlf.: 75 26 13 10  

mail: landlyst@bbsyd.dk 
 

Sekretær 

 

Karin Degn  

tlf.: 40415513  

mail: karin.degn@live.dk 
 

Kasserer 

 

Erling Jørgensen  

tlf.: 75514720  

mail: erling.joergensen@live.dk  
 

Webmaster 

Peter W. Mogensen  

tlf.: 20230552  

mail: winther.mogensen@gmail.com 

 

Redaktør 

Bitten M. Bendtsen  

tlf.: 21480712  

mail: grauviehredaktion@gmail.com 
 

Næstformand 

 

Ole Rasmussen  

tlf.: 74822023  

mail: skovbaekgaard@dbmail.dk  
 

Tiroler Grauvieh sælges 
Rigtig gode avlsdyr! 2 køer med kalv ved siden, samt 2 kvier. 

Dyrene har et meget roligt temperament, og er afhornet. 

 

 

Gabriella Ejs født: 05.03.11 e. Fangus ua. Fabiola e. Kildegaards Sonny. 

Roskilde Dyrskue 2013 - 24 p. - Ærespræmie -  3. bedste hundyr i Interbreed. 

 Tyrekalv født: nov. 13 e. Artaus. Insemineret feb. 2014 med Casso 

 

 

 

 Gunhild Ejs født: 11.04.11 e. Dichuso ua. Eufemia Ejs e. Gemus 

 Roskilde Dyrskue 2013 - 23 p.  

 Kviekalv født : nov. 2013 e. Artos. Insemineret feb. 2014 med Casso 

 

Haya Ejs født: 07.11.12 e. Artaus ua. Caroline Ejs e. Rejsby Unplugged 

Hedvig Ejs født: 11.12.13 e. Skarrild Frederik ua. Benedicte Ejs e. Sall Uffe  

  - En meget kødfyldt kvie 

Tyreemne: 

Joachim Ejs født:  21.11.13 e. Skarrild Frederik ua. Benedicte Ejs e. Sall Uffe  

  - En meget kødfyldt og muskuløs tyrekalv 

 

Henv. Bitten og Jacob Bendtsen tlf. 22443018 - jacobbendtsen@mail.dk 

mailto:landlyst@bbsyd.dk
mailto:erling.joergensen@live.dk
mailto:winther.mogensen@gmail.com
mailto:winther.mogensen@gmail.com
mailto:skovbaekgaard@dbmail.dk

