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Formandens ”Klumme 
 

Julen er ved at stå for døren og året er ved at have nået sin ende. Året har budt på en masse 

spændende ting sammen med dyrene. Årets kalve, fremvisning af dyrene sommeren igennem, 

kødkvægets dag osv. 

Denne vinter har Landbrug og Fødevarer lavet en kampagne vedr. kødkvæg, der er udtaget 200 

besætninger hovedsagelig mindre kødkvægsbesætninger til kontrol. Der vil blive tjekket dyr både 

ude og inde. Der vil blive lagt vægt på om dyrene har plads nok, et tørt leje, rent vand samt om 

hårlaget er i orden. Så den kan klare de faktiske forhold. 

 

Glædelig jul og godt nytår 

Formand Jørgen Chr. Andersen 

Sæt X i kalenderen 
1. marts 2015 Deadline for nyhedsbrev 

21. marts 2015 Åbent hus på Avlstation Aalestrup fra kl 10 til 14 

HUSK Kalvens navn skal starte med L i 2015! 
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Hest udskiftet med Grauvieh ko 
 

Hvad gør man når man har lovet en 

hel flok børn at komme med 

julemanden i hestevogn  til deres 

julehygge, og hesten så bliver syg?  

Jo man tager den sødeste ko man har 

i stalden. Heidi var i Herning til 

Landsskuet i 2013 som kvie, og i år 

som ko. Hun elsker 

opmærksomheden og var ligeglad 

med at børnene hoppede og sprang 

rundt om hende. Heidi dansede 

endda med julemanden rundt om 

træet og "sang" På loftet sidder 

Nissen.. Heidi fik mange klap og 

gulerødder. Børnene spurgte om man 

kunne ride på hende, og selvfølgelig 

kan man det, så julemanden viste lige 

at det kunne man, også kunne alle 

børnene få en lille tur bagefter.   

Forældrene var meget overraskede over hvor tam hun var, men så forklarede vi dem at ligesom 

heste kan være tamme, så kan køer også blive tamme, det kræver bare man klapper dem hver 

dag.  

Heidi blev belønnet med en godtepose fra rideskolen for god jule-opførsel 

 

 

Skrevet af Iben Heisel 
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Temadagen hos Marianne og Ole Rasmussen 

 
Den 25. oktober blev temadagen afholdt hos Marianne og Ole Rasmussen, Brændstrup. Dagen 

omhandlede vinterfodring samt det nye kåringssystem. 

Dagen startede med en seance hvor Søren Knudsen fortalte om vinterfodring nærmere bestemt 

specielt det hø, som Ole ville bruge til fodring. Her blev vi gjort opmærksomme på at en prøve af 

enten høet eller wrappen er meget vigtig, da det er meget vigtig at vide hvor meget tørstof der er  

i forhold til protein. Altså hvor god en kvalitet fodret man har fået lavet. 

Til middag var foreningen vært med noget godt at spise. 

Efter middag gik vi i stalden, hvor en af vores kåringsdommer – Torben Andersen gennemgik det 

nye kåringssystem igennem på de pågældende køer, der skulle kåres. Det nye system er blevet 

ensrettet, så den er ens i hele norden. I det nye system er yveret også inde i betragtning. Ryg 

brede og længde osv. 

Alt i alt en rigtig spændende dag. Det har i hvert tilfælde været en rigtig øjen åbner ang. at det er 

meget vigtig at få lavet en prøve af vinterfodret for at finde ud af, hvad man skal have fat i af 

tilskudsfoder.  
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Eurotier 2014 
 

Den største landbrugsudstilling i 

verden. Og sædvanen tro var 

den østrigske  Tiroler Grauvieh 

Zuchtverband til stede, 

Den enlige 1. kalvs ko blev vist 

frem på The  Cattle Walk, 

sammen med en Pinzgauer. 

Det var der ikke så meget 

usædvanligt i.  Det usædvanlige 

var sproget de blev vist frem på. 

Det var selvfølgelig tysk, og engelsk. Og denne gang også russisk. 

Udstilleren kunne have solgt 10 dyr, havde han haft dem med. Interessen var stor, men den enlige 

ko var som tidligere solgt til en tysk avler i Hannover området. Der var også andre danskere fra 

raceforeningerne på udstillingen, som forsøgte sig med salg af dyr på det internationale marked.  

Et spændende besøg på en kæmpe udstilling. 

 

Af Ole S. Rasmussen 

Skovbækgaards Tiroler Grauvieh 
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Naturafgræsning 
 

Nissen I/S er et interesseselskab drevet af Jacob og Henning Nissen. Her nedenunder har vi skrevet 

et par af de spørgsmål vi typisk for i forbindelse med naturafgræsinng. 

Hvad er natur afgræsning?  

Naturafgræsning er med andre ord naturpleje. Har staten nogle områder der er fredet og ikke 

tilgængelige for traktorer eller lignende så ringer de til os fra skov og naturstyrelsen og spørger om 

vi kan lave en afgræsningsaftale. Selvom naturarealerne er fredet skal de plejes, ellers risikerer 

man at stykket hurtigt bliver overbegroet af buske og træer.  

Det må da være nemt at have dyr så? Er det ikke bare at lukke dem ud og passe sig selv?  

Nej, langt fra. Der er regler på de forskellige stykker. Eks. På Magrete Sø ved Gråsten må vi først 

lukke dyr på efter 15. juli pga. sjældne orkideer. For hvert år vi afgræsser Magrete Sø får vi at vide 

at der kommer flere og flere 

orkideer, og der er kommet flere 

forskellige slags, end der 

oprindeligt var da vi startede med 

at afgræsse Magrete Sø.  

Derudover er der regler for 

hvornår man må smide dem ud på 

græs, i Danmark hedder det fra 1. 

april til 1. november. Derudover skal man hvert forår bruge mange timer på at kontrollere hegnet 

rundt på afgræsningsarealerne. Derudover skal du ud og kontrollere at dine dyr har det godt, et 

par gange i ugen. Selvfølgelig også sikre sig at dyrene har vand. Hvis man så kommer ud for at 

kontrollere dyrene, og det skulle ske at der var et sygt dyr, så må man køre hjem og hente 

traileren, så man kan hente det syge dyr hjem, og få det behandlet af dyrlægen. Det betyder så, 

nogen gange at man først kommer i seng, efter midnat. Men det gør vi også gerne.  
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Har I kun Grauviehs?  

Nej, vi blander Køerne med heste (Tiroler 

Hafligere). Der hvor hestene gøder spiser 

køerne, og der hvor køerne gøder spiser 

hestene. Hvis man kun har en af racerne 

gående så vil der være pletter på stykket 

med højt græs.  

Det undgår vi ved at ”blande” dem.  

Hvad så med tilskudsfoder og kalveskjul?  

Det er ikke tilladt på mange af de arealer vi har. Vi forsøger at få vores kalve i Januar og Februar, 

på den måde kan kalvene nå at 

blive lidt modstandsdygtige før 

vi sender dem ud på afgræsning 

med deres mor. Vi har 

selvfølgelig en beholder med en 

vitamin og mineralblanding ude 

ved køerne så de får de 

vitaminer og mineraler de har 

brug for over sommeren.  

Hvad synes i er noget det vigtigste ved naturafgræsning? 

Vi synes det er vigtigt at man har nogle rolige dyr, der er vant til at blive håndteret.  En del af vores 

arealer er offentligt tilgængelige via et sti system i de forskellige skove, det kræver at ens dyr er 

tillidsfulde så de ikke bliver bange når der kommer nogen.  Det kræver også at ens dyr ikke er 

aggressive, de må jo selvfølgelig ikke angribe skovens gæster, selv hvis de skulle klappe koens kalv.  

Er det noget man bliver rig af?  

Desværre ikke, man skal gøre det fordi man synes det er spændende, og fordi man synes det er 

rart at kunne hjælpe med at pleje nogle af de smukke arealer der ikke er muligt at soignere på 

andre måder.  

Af Henning Nissen  
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Sæd aftale om Frederik 

 
Der er indgået en aftale om af få tyren Frederik på brugsplanen, efter mange års tovtrækkeri. 

Aftalen betyder at der igen er nye doser med rundt i inseminørens spande, så det ikke længere 

skal bestilles direkte ved ejerne. 

Det har været diskuteret om ejerne kunne bestemme over hvad indtægten skulle kunne bruges 

på, samt om foreningen forlangte for meget i betaling for at administrere sæd aftalen. 

Der afleveres typisk 10 kroner pr. strå til foreningerne, for at administrere den sæd der kommer på 

brugsplanen. Salg af sæd er fra foreningens side en af de få indtægtskilder der er i en avlsforening, 

ud over kontingentet. 

Derfor har debatten været i Dansk Tiroler Grauvieh, at foreningen også, som alle andre 

avlsforeninger, skal have et rimeligt grundlag, betaling, for at sæden kan sælges på de vilkår der 

ligger i aftalen med Viking. Der er trods alt ydet et tilskud til dyret, på mindst 2.000 kr, og i de 

seneste år et ekstra tillæg på 5.500 kr til indsætteren/avleren af tyren, for individ afprøvningen på 

Ålestrup.  

Så før en tyr er aftappet, har foreningen betalt 7.500 kr. 

Det har nu med de første mange doser, en 5-600 stk været sådan at foreningen har afregnet 

ejerne at tyren Frederik med 30 kr. ud af de 40, som er efter Viking har taget deres del af de 85 kr. 

sæden er solgt til. 

Det har givet os en indtægt på ca 6.000 kr. over de 3 år sæden har været til rådighed. 

Den fremtidige aftale betyder at foreningen fremover får 3 kr. pr solgt strå, og ikke længere 10 kr. 

så det tager mange år om at hente det sidste tilbage i foreningskassen. 

For ejerne betyder det at de får en større betaling end de 30 kr. Idet tyren er blevet en brugstyr, så 

øges prisen for den på brugsplanen, så den nu koster 127 kr, og ikke længere 85 kr. 

Så ejerne får således omkring 60 kr pr solgt strå, og foreningen 3 kr.  

I bestyrelsen har det været vigtigt at nå til en form for aftale der ikke efterlader nogen med  et 0. 

Og for ejerne er ønsket at få det udestående, betalingen for aftapningen betalt. 

Det er ikke nogen god forretning, viser erfaringerne fra både Unplugged, og nu Frederik, at 

aftappe en tyr. Og det er også grunden til at bestyrelsen er modstræbende over for at overtage en 

tyr til aftapning. Det er der simpelthen ikke penge til, når vi også vil andet i foreningen. 
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Det koster 25.000 kr. ved Viking at aftappe en tyr, og så er der en årlig lager omkostning på 1.250 

kr + moms. 

Den nye sæd aftale betyder også at ejerne ikke længere skal betale for lageromkostningerne. Det 

overgår til foreningen, under aftalen med Viking. 

Tyren Frederik blev dyrere end det, så der skal sælges meget sæd af ham, før både ejerne og 

foreningen kommer i 0, og endnu mere hvis det skal give overskud. 

Der er det senest år brugt 108 doser af Frederik, så det er et fald på 60 doser i forhold til de 

tidligere år.  Det er jo naturligt, idet ingen ønsker indavl. 

Så det vil klart være en fordel at få brugt en masse strå på krydsningsdyr, eller andre race, for at vi 

alle kan få regnskabet til at gå op i en højere enhed. 

Konklusionen er at det koster at avle, og aftapning af tyre på de små racer koster alt for meget i 

forhold til indtægten. 

Der er fra bestyrelsens side lavet en skabelon til en ny aftale, hvis der engang skulle være en avler 

der gerne vil kaste penge efter et 7 -10 års projekt. 

Der er samtidig enighed om at en fremtidig aftale skal afregnes med 10 kr. pr strå til foreningen, 

og være underskrevet før aftapningen påbegyndes. 

Det skulle gerne afværge de uenigheder der har været herom. 

 

 

Af Ole S. Rasmussen 

Næstformand 
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Ny Grauvieh tyr til afprøvning 

 
Tyrekalven Nydam Kornelius står 

netop nu i karantænestalden på 

Aalestrup Avlsstation og venter på at 

starte på individprøven. Ved 

individprøven måles og registreres 

kalvens tilvækst, foderforbrug og 

muskelareal. Ligeledes vil tyrens 

temperament blive vurderet. 

 Kornelius er født og opvokset her hos 

os på Nydam ved Tørring. Hans mor 

er Unplugged-koen Nydam Feline og faderen er den østrigske insemineringstyr Capan. Kornelius 

vejede 46 kg ved fødsel og hans beregnede 200-dages vægt er 363 kg. Kornelius er født den 23. 

maj og han afslutter således individprøven 23. maj 2015. 

 Før indsættelsen blev kalven solgt til Bjarne Therkelsen, Uldum, som er kalvens indsætter. 

 Det er muligt at bese Nydam Kornelius og de øvrige kødracetyre, som individprøves, den første 

lørdag hver måned i 

tidsrummet 10-12. 

Derudover holder Dansk 

Kødkvæg åbent-hus på 

Aalestrup Avlsstation 21. 

marts 2015 klokken 10 til 

14. 

  

/Peter W. Mogensen, 

Nydam ved Tørring 
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Workshop om afsætning af naturkød 

 
Landmænd kan hente ny viden og konkrete tips om afsætning af kød, når Smag på Land-skabet 

inviterer til workshop i januar. 

Vil du have konkrete tips til at give dine kunder en førsteklasses oplevelse med kød fra naturpleje? 

Så er projekt Smag på Landskabets workshop sagen. 

Workshoppen for landmænd sætter fokus på, hvad afsætningsleddet og forbrugerne lægger vægt 

på, når de køber kød - og fokus på, hvad man som landmand selv kan gøre for at øge kødkvalite-

ten.  

Mød blandt andre kødgrossisten, detailslagteren og supermarkedet, og hør hvilke krav de stiller til 

kødkvalitet, ensartethed og leveringssikkerhed. Du får også får inspiration til, hvad du selv kan 

gøre hjemme i produktionen i forhold til fodring, transport til slagteriet, aflivning, og hvilke krav du 

kan stille til din slagter. 

Workshoppen finder sted onsdag den 7. januar 2015, kl. 9.00-15.30 i AgroTech A/S,  

Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N. 

Pris inklusiv frokost og eftermiddagskaffe: Gratis for medlemmer af foreningen Smag på Landska-

bet, 200 kr. for ikke-medlemmer (dækker forplejning). De 200 kr. modregnes naturligvis, hvis du 

melder dig ind på dagen.  

Tilmelding senest onsdag den 31. december til Elena Skytte, AgroTech på mail esk@agrotech.dk. 

(skriv venligst Workshop 7. januar i emnefeltet).  
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Køb og salgs annoncer 
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/
mailto:skovbaekgaard@bbsyd.dk
http://www.tiroler-grauvieh.dk/
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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 
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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  

  

Webmaster 

Peter W. Mogensen  

tlf.: 20230552  

mail: winther.mogensen@gmail.com  

  

Næstformand 

Ole Rasmussen  

tlf.: 74822023  

mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk 

  

  

Kasserer 

Erling Jørgensen  

tlf.: 75514720  

mail: erling.joergensen@live.dk   

  

Redaktør 

Rune N. H. Andersen  

tlf.: 21660994  

mail: grauviehredaktion@gmail.com  

  

Bestyrelsesmedlem 

Henning Nissen  

tlf.: 51511670 

mail: henningnissen0208@gmail.com  

  

Bestyrelsesmedlem 

Bjarne Therkeldsen 

tlf.: 30363446 

mail: 

therkeldsen.inge.bjarne@gmail.com 
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