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Formandens ”Klumme 
Vintergækkerne og påskeliljerne har set dagens lys og foråret titter frem. 

I starten af 2015 har naturafgræsning været meget omtalt. Der er blevet gjort opmærksom på at 

man skal få søgt tilskuddet rigtigt. Hvis man er i tvivl kontakt landbrugscenteret, da det ellers kan 

blive en meget dyr fornøjelse. 

Husk tilmeldingen til Landsskuet starter i april måned, kom og få nogle hyggelige og sociale dage 

sammen med andre Grauvieh - avlere. 

Generalforsamlingen bliver afholdt den 16/5-2015 på UCH Holstebro, nærmere besked her om 

kommer senere. 

Hvad er din salmonellastatus?? Denne status skulle meget gerne være afklaret inden den 31/12-

2015, da dette er skæringsdatoen for kampagnen. Hvis man ønsker råd og vejledning, så kontakt 

din dyrlæge for yderlige information. 

TJEK medlemslisten om dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse er rigtigt. Hvis ikke skriv 

en mail til Peter på mail adresse: winther.mogensen@gmail.com eller Jørgen Chr.: 

landlyst@bbsyd.dk 

Mange forårshilsner 

Formand Jørgen Chr. Andersen 

Sæt X i kalenderen 
16. maj 2015 Generalforsamling afholdes hos UCH Holstebro 

29.-30. maj 2015 Det sønderjyske dyrskue 

5.-7. juni 2015 Roskilde dyrskue 

6.-7. juni 2015 Lemvig dyrskue 

21. juni 2015 Kødkvægetsdag 

2.-4. juli 2015 Landsskuet i Herning 

31. juli 2015 Ribe Dyrskue 

1. august 2015 Deadline for nyhedsbrev 

HUSK Kalvens navn skal starte med L i 2015! 

mailto:winther.mogensen@gmail.com
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Dansk Kødkvægs årsrapport 2014 
Traditionen tro, denne gang op til  kvægkongressen, kom årsrapporten om vores avlsresultater på 

gaden. 

Årsstatistikken 

Statistikkerne er at finde på Dansk kødkvægs hjemmeside, under information. Årsrapport 2014. 

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

pejlemærke 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 registreringer tæller.  

Afprøvninger på Ålestrup 

Der har været en tyr afprøvet som sluttede sidst i 2013. Den endte på 1793 gram.  

I slutningen af 2014 er det lykkes os at få endnu en kalv afsted. Det er en Capan/ Unplugged kalv, 

så der kan vi nok nå høje tilvækst tal. 

Rapporten er opdateret på den tyr vi har fået afprøvet.  

Renracede Grauvieh 

Vi har i dag 287 renracede køer, et fald på 2 køer, og der er 887 renracede dyr i alt.  

Det er en tilbagegang, på racen, i ko antal, men en fremgang i antal dyr på over 23 dyr. Årsagen 

hertil skal nok findes i at der er stambogsført nogle flere kalve. Vi bør 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 næsten status quo, der er samme antal medlemmer som året før. En 

kommer til og en falder fra.  

Der blev født 226 ren racede og faderbestemte kalve sidste år. En stigning på 10 kalve (fra 216)  

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

vores forening. Heri indgår og så ikke aktive besætninger. 

Der er tilkommet 1 ny aktive avlsbesætninger, og det er et vigtigt fremtidigt indsatsområde for os. 

Det er dejligt at flere føler for vejninger og registrering af hele dyreholdet. Nu er der 6 aktive 

avlsbesætninger.  

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 faderskabet.  
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Der er udført 240 insemineringer, og i et meget bredt udsnit af tyrene. Tyren Frederik står for lidt 

over halvdelen heraf. 

Totalt,  er der i antal insemineringer et fald på 10 %,  i forhold til året før. 

Årsrapporten giver os også tallene for vores udvikling gennem de sidste 5 år. Det redder os meget i 

forhold til vores avlsmål om lette kælvninger og den viser os også antal fødte kalve over tiden. 

Slagteresultater 

Af statistikken, på slagte resultaterne kan det ses, at vi på 31 dyr, der blev leveret og klassificeret, 

ligger med en klassificering på 9,6 på tyrene (kun tyrer). Der er slagtet 3 kvier der er klassificeret 

med 6,6.  

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

immervæk her vi skal tjene pengene. 

Kælvnings resultater 

Den  gennemsnitlige vægt på kalvene er 38 kg på kvierne og 40 kg på tyrene. Af 226 kalve vejes 97 

ved fødslen, det er ikke særlig godt. 

Af tyre vejes i dag kun 9 stk. ved 1 år, og vægten er i gennemsnit 534 kg. Det er en stigning på 12 

kg. En lille stigning på gennemsnittet.  

Vores mål var at nå 550 kg ved 1 år, i 2015. Så det har vi ikke nået. Vi skal gerne forbedre vores avl, 

så med lidt held bør vi kunne nå det i de 2 næste år. En forbedring på 10 kg i gennemsnit kan være 

den enkelte avlers mål. 

Og der skal gives ros for at der vejes. Det er rigtig godt. 

16 tyre er vejet ved 200 dage, og gennemsnittet er på 285 kg. Endnu et fald på 15 kg. Vi har tabt 

30 kg på kun 2 år. 

Målet er på 325 kg. De små drenge skal have meget mere at æde. Vores afprøvning dokumentere 

5 FE pr. 1 kg tilvækst.  

Af kvierne vejes kun 12 stk. ved 1 år, og gennemsnitsvægten er 402 kg. En stigning på 21 kg. Også 

14 kvier er vejet ved 200 dage med en vægt på 257 kg (+6 kg). 

Sammenligner vi de 2 forhold, så fordre vi kvierne bedre end tyrene, og får mindre ud af det. Det 

er ikke meningen at vi skal slagte alle kvierne. Et hundyrs etårsvægt er halvdelen af sin 

voksenvægt, så det bliver i gennemsnit nogle store køer på 800 kg. 
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Vi skal få vejet flere af dyrene ved 200 og 365 dage. Det kommer nok nu der er 6 aktive 

avlsbesætninger. 

De avlere der vejer, kan forhåbentligt se fremgangen i tilvæksten. Vi kan dog med de få vejninger 

ikke konkludere, 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 stadig vigtigt. 

Kåringer 

Der er 77 kåringer registreret i 2014, kontra 19, året før.  

Der var i alt 71 kårede dyr gennem de seneste 3 år. Men vores aktive valg om at få kåret mange 

flere har hjulpet kolossalt. 

Det er vigtigt at få kåret, fordi det øger sikkerheden på vores eksteriørarbejde, indholdet af racen i 

forhold til gennemsnittet for alle vores dyr.  Og det har vi fået gang i igen. 

Der er kåret i forhold til det nye  kåringssystem, og nogle er gået ned i index i forhold til tidligere, 

men det retter sig ved de kommende genberegninger. Gennemsnittet skal være på 80. 

Reproduktion 

På reproduktionsresultaterne kan vi se i statistikken at vi får i snit 1,0 kalv pr. år og der 

insemineres en del. Kælvnings interval er 374 dage. På kælvningsintervallet, er alderen ved 1. kalv 

nede på 26,3 måneder. Hvilket er en rimelig alder for dyrene. 

Kælvedataene kan i år igen give os et godt billede af året der er gået.  

Det er en stor fordel for os at se det individuelle år, fordi vi så kan følge op på avlerne.  Der er også 

5 års gennemsnits statistiker. De har den egenskab at vise os, at avlen retter sig ind med tiden, og 

at hele racens tal passer i forhold til vores oplysninger på dyrskuerne. 

1. kalvskørene har i 2014 fået 64 kalve. 59 stk heraf er vejet ved fødsel. Der var 7,8 % dødfødte, og 

1,6 % døde inden 30 dage. 

9,4 %, og hjælp til kælvning på over 33 %. Det er en meget dårlig statistik. 

1. kalvskøerne har i årene 2009- 2014 fået 325 kalve, og 283 blev vejet ved fødsel. Der var 6,5 % 

dødfødte, 1,8 % efter 1-14 dage og 1,9 % efter de 15-30 dage.  

Det er katastrofalt 10,2 % . Eller sagt på en anden måde, 33 kalve blev ikke over 1 måned gammel. 

Vi skal passe på hvilke tyre der bruges på kvierne. Det er ikke alle tyre der er lige egnet hertil. Det 

vil kræve en størrer undersøgelse avlsudvalget skal se at komme igang med. 
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Tidligere hjalp 5 års gennemsnittet os på hele avlen. Det gør den ikke nu fordi vi har nogle store 

udsving. Det er retvisende for avlen som helhed, og skidt med de dårlige år der har været på det 

seneste. 

Køerne fik i 2014, 162 kalve og 142 blev vejet ved fødsel. Der var 2,5 % dødfødte, og 1,2 % døde 

indenfor 14 dage. I alt 3,7 %. 

Ved køerne retter dødeligheden sig, og der kan 82,1 % kælve uden hjælp. 

På 5 års plan, fik køerne 861 kalve, og 764 blev vejet ved fødsel. På køerne var der 3,1 % dødfødte, 

og 1,5 % døde efter 30 dage.  92 % fødes uden dyrlægens hjælp. 

Der insemineres med  265 strå. Af disse er 140 strå af tyren Frederik. Resten er hovedsageligt med 

de importerede tyrer.  

Årsrapporten er god læsning, og en retningslinie for os alle. Passer dine tal ikke, vejer dine dyr 

mindre end gennemsnittet, eller dør der mange kalve, så skal der gøres noget. Vi må ikke lade stå 

til. 

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. Og afkoms bestemmelsen vi skal stramme op på.  

 

Ole Rasmussen 

Skovbækgaard’s Tiroler Grauvieh 
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Kåring af hele besætningen 

Husk at foreningen betaler for selve kåringen af de dyr der er kåret efter det nye kåringssystem, i 

2014. 

Det er de 63 kr foreningen betaler pr dyr. 

Idet foreningen ikke er momspligtig, skal i, avlerne, selv betale momsen. 

I skal sende en kopi af fakturaen fra VFL til skovbaekgaard@bbsyd.dk, Ole Rasmussen, og den skal 

indeholde antallet af de kårede dyr. 

Herefter vil beløbene blive anvist til jeres konto fra foreningens kasserer. 

Så husk at skrive jeres kontonummer på mailen. 

I skal sende opgørelsen inden d. 1 maj 2015. 

Ole Rasmussen 

Tyrevalg - sædimport 2015 
Sædudvalget har nu fundet de nye import insemineringstyre til den fremtidige avl (se beskrivelser 

og afstamninger som fremsendes seperat).  

Vi har valgt at gøre som sidste gang med bestilling og betaling, så der skal forudbetales i 

forbindelse med bestillingen, der er vedlagt dette nyhedsbrev. På bestillingssedlen er anført et 

kontonummer, hvortil der skal betales, for at bestillingen vil blive gennemført. Betaler man ikke 

ved bestillingen, deltager man ikke og får ikke den ønskede sæd. 

 Vi har også denne gang valgt nogle gode tyre, hvor én af de vigtigste kriterier er kødtilvæksten/ 

sætningen og kødkvægsavl. En tyr er valgt for gode udstillingsegenskaber. 2 nye tyre og 2 kendte, 

alle brugstyre. Vi har også valgt en god spredning på linierne. Men husk med de tidligere 

importerede tyre vi har til dato, at kikke efter i stamtavlen om noget kommer for tæt på. 

At der står Dichter eller Dogan i sidste led er ikke så vigtigt, som hvis der står Doldus for mange 

gange i første og andet led. 

Vi har valgt nogle tyre til forskellige priser, men med god sikkerhed, og samtidig sænket 

indtjeningen til foreningskassen, så priserne er interessante og overkommelige.  

Så husk at købe ind til de næste 2 år. Der går ca. 1,5 strå til en født kalv. 5 hundyr insemineres 2 

gange i de 2 år mindst. 5 dyr x 2 ins. x 1,5 strå = Så der skal indkøbes 15 strå.  

mailto:skovbaekgaard@bbsyd.dk
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Medlemmer vil som sidste gang kunne købe af de ekstra hjemtagne strå (vores lager) til en lidt 

højere pris. Ikke-medlemmer vil kunne købe sæd fra vores lagerbeholdning for en ekstrapris på 

100 kr. pr. strå.  

Enhver bestilling går gennem Ole S. Rasmussen, og som nævnt sker udlevering kun ved 

forudbetaling. 

Men lad nu være med at vente. 10 strå på efterbestilling koster mindst 500 kr ekstra. 

Vi har i udvalget forsøgt at vælge ud fra vores avlsmål og med kødkvægsavl som mål, og der kan 

ikke vælges andre end de 4 tyre i denne omgang, så vi håber, der tages godt imod valget af tyre. 

På Avlsudvalgets vegne - Ole S. Rasmussen  

Tyrebeskrivelser 
 

Artos er brugstyr og af tyrelinien A, Alex-Elmo. Far er Arter og brugt på Artaus. Ud fra deres aner 

er der tale om kødavl, der jo er vores mål. Artos kan således bruges på alt, undtagen Artaus 

kalvene fra tidligere år. Artos har høje S indexer på kød (FW 109) og slagter 15 % over standard 

handelsklasse. Østrigsk S-index (GZW) er 104.  Det kan virke lavt, men kommer af en lav 

mælkeydelse.  

Pris 300 kr. / strå 

 

ARTOS AT 223.512.442  
Født: 21.08.2001   

AFSTAMNING   Stamtræ  
ARTER AT 203.752.476  
ZW: 98 / 88 / -55 -0.15 -0.25  

ARTUS AT 079.310.576  ALEX  
MAUSI AT 080.741.876  DICHTER  

HOLLA AT 057.393.834  
ZW: 112 / 107 / -92 +0.24 +0.18  
7/6 - 5473-4.11-3.83-435 
HL: 6. - 5715-4.29-3.61-452 

STARUS AT 203.274.576  EMIL  
HEIMAT 2 AT 202.444.876  
8/8 - 5493-4.27-3.81-444 

DOGAN  

AVLSVÆRDIER (AT/DE, 06.12.2011)  GZW +2, MW +1, FW +1, FIT +2 GZW 101 (69) 
 

 

 

Casso er brugstyr og af tyrelinien C, Capri. Casso er til kød og tilvækst. Hans afkom vokser  

over standarden, og leverer en god klassificering. Casso er den østrigske super tyr i tilvækst! 

Tyren har gode brede rammer og gode muskler/kødsætning. 

Tyren har høje S indexer på kød (FW 124). Østrigsk S-index (GZW) er 106. 

http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_abstamm.pl?ISO_NUMMER=040000223512442&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000203752476&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_soehne2.pl?VORFAHRE_ISO_NUMMER_2=040000057393834&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000203274576&table=DATEN_GV


DE GRÅ SIDER 

 8 

Der er enkelte Casso dyr i Danmark, men han kan bruges på de fleste andre. 

Pris 190 kr. 

 

 

 
CASSO AT 984.205.517  

Født 20.08.2009   
  
 

AFSTAMNING   Stamtræ  
CAPLY AT 094.062.676  
ZW: 90 / 83 / -294 -0.41 -0.09  

CAPRI AT 077.760.676  CHARIS  

LAURISSA AT 086.029.876  ELEFAN
T  

TESSA AT 131.054.172  
ZW:         
7/6 -  6351-3.87-3.15-445 
HL: 5.  - 7078-3.78-3.13-489 

DOLDUS AT 216.676.976  DOLF  
TANJA AT 222.826.376  
6/5 -  4927-3.93-3.53-367 

Larger 

AVLSVÆRDIER (AT/DE, 2013)  FW -4 GZW) 
 

 

 

 

Gebro er også brugstyr. Af tyrelinien D, De, og G. Den er i linie med Gemus, men der er givetvis 

ikke ret mange der har denne linie, så tyren kan bruges på alle linier. Der er Elefant i linien, hvilket 

er en af de gamle linier. Tyren er lidt smallere end de to foregående, men har sit S-index fra 

holdbarhed og gode kælvningsegenskaber, men også kød. 

+14 % over normen 

 

Tyren har høje S indexer på funktion (FW 113). Østrigsk S-index (GZW) er 106. 

Pris 225 kr. 

 

Gebro AT 175.884.334  

Født 23/10/2005    

 

AFSTAMNING  Stamtræ  

DEVIS AT 225.651.876  
ZW: 107 / 108 / +123 +0.04 +0.09  

DENEUS AT 092.795.976  DETLEV  

LENI AT 095.023.176  ELEFANT  

HEIDI AT 276.891.634  
ZW:         
11/10 -  6001-4.22-3.32-452 
HL: 7.  - 6877-4.06-3.26-504 

STARUS AT 203.274.576  EMIL  

HOLDE AT 221.286.776  
11/10 -  6213-3.98-3.33-454 Deneus 

 

  

 

Avlsværdier ZWS AT/DE, 03.12.2013)   GZW -1, MW -1, FW -1, FIT -1 GZW 105  (58) 
 

http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_abstamm.pl?ISO_NUMMER=040000498466242&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000094062676&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000216676976&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_abstamm.pl?ISO_NUMMER=040000175884334&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000225651876&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_soehne2.pl?VORFAHRE_ISO_NUMMER_2=040000276891634&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000203274576&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_soehne3.pl?VORFAHRE_ISO_NUMMER_2=040000221286776&table=DATEN_GV
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Og sidst men ikke mindst har vi valgt tyren Fezem. 

Den har pt. det højeste avlsværdital på Fitness, Vedligeholdelses faktorene. 

Fezem er også brugstyr. Af tyrelinien D, Do, og F. Den er i linie med Fangus. Far er Doldus afkom. 

Tyren må ikke bruges på Fangus kalve. 

Han har gode egenskaber både på udstilling, mælk, kød og afkommet. Østrigsk S-index (GZW) er 

115.  

Pris 300 kr. 

 

 

Fezem AT 453.313.707  
Født: 03.08.2009   
  
 

AFSTAMNING   Stamtræ  
DOLDUS AT 216.676.976  
ZW: 112 / 112 / +775 -0.17 -0.26  

DOLF IT 021000116515  DAMOS  
DOLDI AT 098.382.376  EMIL  

ELVIERA AT 216.547.376  
ZW:         
11/9 -  5234-4.36-3.42-407 
HL: 4.  - 6349-4.46-3.47-504 

DIZEM AT 201.053.376  DOGAN  
ELLI AT 086.117.576  
10/9 -  5023-3.80-3.05-344 

DONKO  

Avlsværdier (ZWS AT/DE, 03.12.2013)   GZW -5, MW -2, FW -4, FIT -3 GZW 110  (67) 
 

 

 

 

Vi håber i tager godt imod valget. Det er alle tyre med gode tal og mange sønner og døtre. 

De enkelte tyrer tabeller kan ses på ZAR.at 

 

Af Ole Rasmussen 

  

http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_abstamm.pl?ISO_NUMMER=040000906404116&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000216676976&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_soehne2.pl?VORFAHRE_ISO_NUMMER_2=040000216547376&table=DATEN_GV
http://cgi.zar.at/cgi-bin/zw_detail.pl?ISO_NUMMER=040000201053376&table=DATEN_GV
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Kødkvægets dag 
Søndag den 21/6-2015 afholdes der kødkvægets dag.  

Hvorfor Kødkvægets dag? 

Dansk Kødkvæg finder det naturligt, at kødkvæget har sin egen dag. Vores mål med Kødkvægets 

Dag, som tilbagevendende begivenhed er, at sætte fokus på kødkvægets gode egenskaber som:  

 - Kødkvæg pynter i landskabet  

 - Kødkvæg udfører ubetalelig naturpleje 

 - Kødkvæg leverer fremragende kød 

 - Kødkvæg er grundlag for mange landbrug  

   på hobby-, deltids- eller fuldtidsplan 

 Kødkvægets Dag er tænkt som dagen, hvor alle med interesse for kød, kvæg og kødkvæg har 

mulighed for at besøge en kødkvægsbesætning. Forskellige kødkvægavlere over hele landet 

inviterer forbrugerne på gårdbesøg, hvor man får mulighed for at nyde synet af kødkvæg i 

landskabet samt evt. blive klogere på de forskellige racer, hvor kødet kommer fra og hvordan 

dyrene er opdrættet. Under besøget får man indblik i, hvordan dyrene lever, før de bliver til 

saftige bøffer. Landmanden fortæller om årets gang i besætningen, og der vil være mulighed for at 

komme tæt på dyrene. 

 På nuværende tidspunkt har UCH- Holstebro og Tove & Jørgen Chr. Andersen valgt at åbne 

dørene. Er der andre som er interesseret i at åbne dørene, så kontakt Dansk Kødkvæg på tlf.: 

87405262 eller mail. sia@vfl.dk. Skriv en lille tekst om dig og din besætning evt. med et billede. 
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Invitation: SMAG PÅ LANDSKABETS resultatkonference 

Har du planer om at udføre naturpleje med kvæg? Har du allerede en besætning - men mangler 

inspiration til nye afsætningsmuligheder af kødet? eller sidder du i en offentlig forvaltning med 

ansvar for naturområderne? 

Så kan du hente ny viden på projekt Smag på landskabets resultatkonference, hvor projektets 

resultater fremlægges, og der berettes om perspektiverne for naturpleje og naturkød i Danmark. 

Efter resultatkonferencen vil foreningen Smag på landskabet afholde sin første ordinære 

generalforsamling. Vi glæder os til at se dig 

 

For yderligere spørgsmål venligst kontakt: 

Projektleder Jaap Boes, SEGES på jbo@seges.dk eller 87 40 66 55 

Projektleder Eva Søndergaard på evs@agrotech.dk eller 30 91 01 04 

Projekt Smag på Landskabet har til formål at styrke naturplejen i Danmark og dermed værne om 

værdifulde naturarealer. Det sker ved at arbejde med udfordringerne i hele kæden – lige fra 

håndtering af praktiske problemer med køernes pleje af arealerne og besværlig lovgivning til 

produktudvikling og afsætning af kødet. Projektet er et samarbejde mellem videncentre, 

kommuner og forskningsenheder samt landmænd, slagtere og restauratører. 

Læs mere på www.smagpaalandskabet.dk og følg os på www.facebook.com/smagpaalandskabet 

  

Tid: tirsdag d. 17 marts 2015 kl. 9.30-17.00 – efterfølgende generalforsamling 

Sted: Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle – link (www.torvehallerne.dk) 

Tilmelding: Louise N. Thuesen lot@seges.dk 

(Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendigt) 

mailto:jbo@seges.dk
mailto:evs@agrotech.dk
http://www.smagpaalandskabet.dk/
http://www.facebook.com/smagpaalandskabet
http://www.torvehallerne.dk/
mailto:lot@seges.dk
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Årets dyrskuer 
Her kommer lige en venlig forespørgsel til alle Grauvieh folk, fra redaktøren. 

Da jeg har lidt svært ved at nå rundt til alle dyrskuerne i løbet af året, håber jeg lidt I vil hjælpe mig 

med at tage nogle billeder og notere resultater fra de forskellige skuer og sende dem til mig på 

følgende mail adresse: 

grauviehredaktion@gmail.com 

Der behøver ikke stå nogen tekst bare nogle billeder, dyrets nummer og dets resultater. 

På forhånd mange tak 

Rune Andersen 
Redaktør 
 

 

 

 

mailto:grauviehredaktion@gmail.com
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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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