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Formandens ”Klumme 
Nu nærmer høsten sig og dyreskuerne er ved at være overstået. 

Der har været lagt et stort arbejde i det fra de avlere, som har haft lyst og kræfterne 

til at udstille i år. 

Der har været udstillet nogle gode dyr, dommerne har dømt, og jeg håber, alle 

udstillerne har fået noget ud af anstrengelserne samt at flere kan få lyst og tid til at 

udstille næste år. 

 

Erling Jørgensen har før generalforsamlingen meddelt, at han ønskede at stoppe 

som kasserer for foreningen. 

Dette er taget til efterretning og der skal samtidig lyde en stor TAK for det arbejde, 

han har ydet for foreningen. 

 

 På bestyrelsesmødet den 18-7-2015 blev posterne placeret således: 

Formand : Bjarne Therkelsen. 

Næstformand : Ole Rasmussen 

Sekretær : Karin Degn. 

Arbejdet ved Landsskue : Jørgen Chr. Andersen. 

Menig medlem : Henning Nissen. 

Ole Rasmussen har endvidere påtaget sig arbejdet som foreningens kasserer.  

På generalforsamlingen blev der valgt et egentlig avlsudvalg som består af: 

Peter Mogensen. 

Anette Høy Andersen. 

Jens Carlsen. 

Ole Rasmussen. 

Henning Nissen. 

 

Vi hører af og til, at foreningen ikke gør så meget for “mig” og nu skal vi altså snart 

fremad. Her er chancen for medlemmerne til at komme med ideer, som avlsudvalget 

 



DE GRÅ SIDER 
2 

 

kan være behjælpelig med netop i forhold til jeres besætning og tanker. 

Så henvend jer endelig til bestyrelse eller udvalg. 

 

Da foreningens omsætning ligger over 50.000 kr. pr år og vi betaler 10% skat i Østrig 

af det importerede sæd, undersøger bestyrelsen, om foreningen skal overgå til at 

blive momsregisteret. 

Henvend jer endelig såfremt dette er en ulempe for nogle af jer, så det kan indgå i 

overvejelserne. 

 

Temadag vil blive afholdt i oktober måned. Datoen ligger endnu ikke fast. 

Vi stiler imod en dagsorden, som omhandler, hvordan vi får nedbragt vores 

kalvedødelighed. 

Vi håber, at dette har medlemmernes interesse. 

 

Da det kun var halvdelen af medlemmerne, som havde fundet plads i kalenderen til 

at deltage i generalforsamlingen i 2015, har bestyrelsen allerede fastlagt næste års 

generalforsamlig til lørdag den 23-4-2016. 

 Til slut vil jeg ønske alle et godt helbred, en god høst og held og lykke med de dejlige 

Grauvieh. 

Venlig hilsen 

Formand Bjarne Therkelsen 

Sæt X i kalenderen 

24. oktober 2015 Temadag i Mols bjerge 

1. december 2015 Deadline for nyhedsbrev (Skal overholdes) 

HUSK Kalvens navn skal starte med L i 2015! 
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Sædimport 2015 afslutning 
 

Så er den importerede sæd kommet hjem, og den er ude ved jeres inseminører. 

 

Der er i alt importeret 270 strå, af tyrene. 

Det blev til 100 stk Antanus, 80 Casso, 30 Cadinos og 60 Nonos.  

Der er 10 avlere der har importeret samlet, og den øvrige sæd er lagt i foreningens depot. 

Herfra sælges den til medlemmerne til (plus) + 50 kr. pr strå over den pris der er udbudt til ved 

den første import. 

For nye medlemmer betyder det at købes 10 strå, så har man betalt for et års medlemskab. 

For eksisterende medlemmer støtter man foreningens kasse med 50 kr pr strå. 

for folk som ikke er medlemmer, men stadig ønsker at købe sæd tillægges yderlig 50 kr, så et "ikke 

medlem" betaler 100 kr oven i den oprindelige pris. 

Avl er lig med planlægning, og det er det de 10 avlere har gjort. 

 

Jeg har hørt at der er ønske om en liste over hvad der er til rådighed i hvert nyhedsbrev. Det kan vi 

godt lave. 

Det er bare ikke noget værd, hvis det er som i foråret at 2-3 avlere "tømmer banken", og køber ind 

til deres lager. 

Men jeg skal prøve- og er der nogen der ønsker at købe sæd ind efter importen, så har reglen altid 

været "først til mølle..." 

 

Husk transporten af 2 eller 10 strå er den samme til Viking. Der er sommetider avlere der kun 

køber 1-2 strå. 

 

Lagerbeholdningen er herefter  Antanus 38 stk, Casso 44 stk, Cadinos 14 stk og Nonos 25 stk. 
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Læs beskrivelsen i fik ud i forbindelse med importen, den fik alle på en mail, så kan i orientere jer 

på hvad der kan bruges på hvilke hundyr. 

Ellers ring og spørg. 

Som det fremgår af årsrapporten, så bruger vi cirka 160 strå udenlandsk sæd, og 100 danske tyre.  

Så der går noget tid inden vi skal hente mere til landet. 

 

Af Ole S. Rasmussen 
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Afprøvning Ålestrup 
 

Da vi fra Dansk Tiroler Grauviehforeningens side opfodrer medlemmerne til at deltage i 
afprøvningen af gode tyrekalve på Ålestrups Avlsstation, vil jeg hermed offentlig gøre 
økonomien ved afprøvning af: 
Nydam Kornelius CHR. nr. 90425-00459. 

 
Han kom i karantæne på stationen 158 dage gammel. Han vejede den dag 288kg. Han blev 
indsat i forsøg 225 dage gammel, han vejede 367 kg. 
I den periode har han taget 79 kg på og ædt 604 kg kraftfoder på 67 dage. 
Ved 365 dage vejde han 597 kg = 309 kg tilvækst fra indsættelse i karantæne til 365 dage. 

 

Økonomien i dette ser således ud:  

Individafprøvning 5800,00 

Transport ud og hjem 2000,00 

Forsikring 300,00 

Tilskud fra Viking - 1500,00 

Tilskud fra Raceforening (aftale med Viking) - 1500,00 

Hø og strøelse m.m. 1100,00 

Foder 210 dage a 9 kg/dag 1890 kg 3685,50 

Klipning på stationen 200,00 

Ialt 10085,50 

Salmonellaprøve af besætning hjemme 1489,25 

Ialt 11574,75 

 

Da Dansk Tiroler Grauviehforening får en straf på 4500kr, såfremt vi ikke indsætter en tyrekalv 
hvert andet år, har bestyrelsen vedtaget at give dette beløb i ekstra tilskud til en tyrekalv hvert 
andet år. Det er endvidere besluttet, at bestyrelsen kan tildele de 4500 kr til en kalv hvert år, 
hvis de finder en kalv interesant afstamningsmæssig og god nok. Men der skal under alle 
omstændigheder skrives en kontrakt imellem ejer og Dansk Grauviehforening inden indsættelse. 

 
Så nu ser regnstykket sådan ud : 
309 kg tilvækst plus en masse viden om kalven har kostet  

11574,75 
  -4500,00 

7074,75 
Dette er 22,90kr /kg tilvækst 

 
Som det fremgår af regnstykket får man en afprøvet tyr hjem eller til aftapning for stort set 
1000 kr i omkostninger. 

 
Sådan kan man være med til at give racen et løft. 



DE GRÅ SIDER 
6 

 

Har I en god kalv avlsudvalget skal se på så kontakt avlsudvalget eller bestyrelsen. 
 

NB. 
Husk: såfremt nogen sælger avlsdyr til førstegangs købere af renracede Tiroler Grauvieh, skal 
køber tilbydes et gratis medlemskab af vores forening for det indeværende år. Så kontakt 
undertegnede eller et andet bestyrelsesmedlem såfremt dette bliver aktuelt. 

 
Venlig hilsen Bjarne Therkelsen
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Generalforsamling d. 16.5 2015 

Hos UCH i Holstedbro 
 

Dagen startede med morgenkaffe på skolen, derefter Bisontur i skolens bus. 

Kl. 13,00 frokost. 

KL. 14,00 startede generalforsamlingen. 

Dirigent Knud Erik Nielsen. 

Stemmetællere: Simon Andersen og Iben Nissen. 

Formanden Jørgen Christian Andersen aflagde sin beretning. 

I forbindelse med gennemgang af regnskabet, blev følgende vedtaget: 

Tøjlager offentliggøres i nyhedsbrevet, løbende. 

Sædlager offentliggøres i nyhedsbrevet, løbende. 

Da der er 10% i afgift ved køb af sæd i Østrig, skal der undersøges omkring momsregnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

Der blev vedtaget uændret kontingent. 

De vedtagne vedtægtsændringer, vedhæftes protokollen. 

Forslag 1 fra bestyrelsen, blev vedtaget med 20 stemmer for, 1 blank. 

Forslag 2 fra Jens Andersen, blev vedtaget med 19 stemmer for, 1 blank. 

Forslag 3 fra Peter Winther Mogensen, blev vedtaget med 20 stemmer for, 1 blank. 

Da forslag 1 fra bestyrelsen blev vedtaget, var følgende på valg: Jørgen Christian Andersen, Bjarne 

Therkelsen og Jens Svane Andersen, som ny opstiller. 

Valgt blev: Bjarne Therkelsen, Jørgen Christian Andersen. 

Suppleant: Jens Svane Andersen. 

Valg til revisorer ( bilags kontrollant) : Knud Erik Nielsen og Jens Carlsen. 
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Suppleant: Iben Nissen 

Da forslag 3 blev vedtaget blev følgende valgt til avlsudvalg. 

For 2 år: Peter Winther Mogensen, Jens Carlsen og Anette Andersen 

For 1 år : Henning Nissen og Ole Rasmussen.   

 Det blev vedtaget at det nye avlsudvalg, skal undersøge muligheder for at købe sæd andre steder 

end Østrig. 

Generalforsamlingen blev holdt i en særdeles god stemning. 

Dagen sluttede som sædvanlig med fælles grill. 

Ref. Karin Degn 

 

Opsang fra redaktøren 
 

Nu er sommerens udgave af nyhedsbrevet ved at gå i ”trykken” og jeg vil gerne have lov til at sige 

mange tak for alle de artikler i kommer med, MEN jeg har en lille kommentar. 

Der er deadline den 1. i de måneder nyhedsbrevet kommer ud, som er marts, august og 

december, og de skal altså overholdes ellers kommer stoffet ikke med i det pågældende 

nyhedsbrev. 

Den eneste mulighed for at omgå denne er en personlig aftale med mig og så kan jeg gå med til ÉN 

dag efter deadline. Jeg håber I har forståelse for dette. 

Med venlig hilsen Rune Andersen  
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Reportage og stemningsbilleder fra Roskilde 

Dyrskue 
 

Så blev dyreskuesæsonen skudt i gang på Sjælland og der har været afholdt Roskilde dyrskue i 

dagene 5. – 7. Juni 2015. 

Den 5. Juni var jo Grundlovsdag og dermed hel fridag, dette kunne godt mærkes på 

besøgerantallet.  På dyrskuet 3 dage kom der cirka 100.000 besøgende for at kigge på de mere end 

2000 udstillede dyr. 

Vejret var næsten perfekt dyrskuevejr med let sol og en smule blæst, men i skyggen kunne det 

godt være lidt koldt. 

Staldene var velbesøgte og der var flere som havde været forbi sidste år for at spørge til Tiroler 

Grauvieh som valgte at komme igen efter flere oplysninger, så måske kommer der om nogle få år 

flere avlere. 

Det var veloplagt Henrik Baymler som var dommer med Karin Degn som dommersekretær.  

Henrik Baymler kom med flere gode bemærkninger og var i år meget optaget af hvordan dyrene 

gik på deres ben, men ind i mellem kneb det dog med at høre alle guldkornene. 

Det var Knud Eriks Nielsens kvie  66027-00176 Pårup Jessi som blev den bedste. 

Stort tillykke.  

Hun fik 23 point, ærespræmie samt blev bedste yngre Tiroler Grauvieh og fik videre til interbreed. 

Sammen med Jens Svane Andersen kunne Knud Erik Nielsen fremvise en afkomstsamling efter 

Skarrild Frederik. 

Jens Carlsen kvie 84936-0043 Markmosens Isabel fik også 23 point og blev bedste ældre Tiroler 

Grauvieh. 
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Der var mange børn som var oppe og klappet ”Sølvkoen” som Vejlebro’s Isabella blev omdøbt til, 

sikkert forbi hun i børnenes øjne var lidt mere mørkegrå end de øvrige Tiroler Grauvieh. 

Som kuriosum kan nævnes at Ø-mærket i år markerede sit 25 års jubilæum og der var flere af de 

små børn, som glædestående fortale, at de havde fået lov til at malke en træko som gav vand! 

men Roskilde Dyrskue er jo også stedet hvor land møder by  
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Strategimøde inden dyrene skal i ringen. 

 

Så er alle klar til at gå ind i den store ring og præsentere sig fra deres bedste side  

 

Joan Åberg & Jens Svane Andersen 

Vejlebro’s Tiroler Grauvieh 
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Resultater fra Åbenraa dyrskue 
Tyr: 

23 point og ærespræmie - Nissen I/S, Ørslevvej 40, 6230 Rødekro  

42599-02250 - Født 09-05-14 – Landlyst Kalle 

Ko m/kalv: 

22 point - Nissen I/S, Ørslevvej 40, 6230 Rødekro  

104542-00059 - Født 02-02-06 – Jernved Bitten. Hun har sin 8. kalv med ved siden 48050-00953. 

Resultater fra Landsskuet i Herning 
Hold nr: 7,11 Tyre  

22 point - Kat. 1505 Nissen I/S, Ørslevvej 40, 6230 Rødekro  

42599-02250 - Født 09-05-14 – Landlyst Kalle Vægt: 457 kg. 

 

22 point - Kat. 1503 Uddannelsescenter Holstebro, Skivevej 112, 7500 Holstebro 

56342-02065 - Født 01-11-14 – Lægaard Kalle Vægt: 354 kg.  

 

21 point - Kat. 1504 Uddannelsescenter Holstebro, Skivevej 112, 7500 Holstebro 

56342-02064 - Født 29-10-14 – Lægaard Kurt Vægt: 332 kg. 

  

Hold nr: 7,21 Kvier  

 

Bedste grauvieh dyr under 24 mdr. og ærespræmie 

23 point - Kat. 1506 Jørgen Chr. Andersen, Sr. Randsigvej 86, 6800 Varde  

42599-02315 - Født 12-08-14 – Landlyst Kitty Vægt: 403 kg. 
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23 point - Kat. 1509 Nissen I/S, Ørslevvej 40, 6230 Rødekro  

48050-00939 - Født 12-01-14 - Kirsten  Vægt: 367 kg. 

 

23 point - Kat. 1508 Jørgen Chr. Andersen, Sr. Randsigvej 86, 6800 Varde  

42599-02247 - Født 08-03-14 – Landlyst Karla Vægt: 420 kg. 

 

22 point - Kat. 1507 Nissen I/S, Ørslevvej 40, 6230 Rødekro  

48050-00945 - Født 24-05-14  Vægt: 288 kg. 

 

22 point - Kat. 1510 Uddannelsescenter Holstebro, Skivevej 112, 7500 Holstebro  

56342-01996 - Født 09-11-13 – Lægaard Jenny  Vægt: 491 kg. 

 

22 point - Kat. 1511 Uddannelsescenter Holstebro, Skivevej 112, 7500 Holstebro  

56342-01990 - Født 14-04-13 – Lægaard Jasmin Vægt: 609 kg. 

 

Hold nr: 7,31 Køer med kalv 

23 point - Kat. 1512 Uddannelsescenter Holstebro, Skivevej 112, 7500 Holstebro   

17098-01618 - Født 09-05-11 – Espe Gelone Vægt: 613 kg. Kalve: 85 + 108 kg. 

 

22 point - Kat. 1514 Nissen I/S, Ørslevvej 40, 6230 Rødekro  

104542-00059 - Født 02-02-06 – Jernved Bitten Vægt: 570 kg. Kalv: 125 kg. 

 

22 point - Kat. 1513 Jørgen Chr. Andersen, Sr. Randsigvej 86, 6800 Varde  

79452-00329 - Født 18-05-10 – Skarrild Flora Vægt: 697 kg. Kalv 111 kg. 
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Hold nr: 7,32 Køer uden kalv  

Bedste grauvieh dyr over 24 mdr. og ærespræmie samt klokke 

23 point - Kat. 1515 Uddannelsescenter Holstebro, Skivevej 112, 7500 Holstebro  

17098-01627 - Født 18-07-11 – Espe Gyda Vægt: 588 kg. 

 

23 point - Kat. 1516 Uddannelsescenter Holstebro, Skivevej 112, 7500 Holstebro 

17098-01624 - Født 06-07-11 – Espe Gråpus Vægt: 658 kg. 

 

Resultater fra Ribe dyrskue 
Tyr: 

21 point - Nissen I/S, Ørslevvej 40, 6230 Rødekro  

42599-02250 - Født 09-05-14 – Landlyst Kalle 

Køer m/kalv: 

23 point - Jørgen Chr. Andersen, Sr. Randsigvej 86, 6800 Varde  

79452-00329 - Født 18-05-10 – Skarrild Flora 

22 point - Nissen I/S, Ørslevvej 40, 6230 Rødekro  

104542-00059 - Født 02-02-06 – Jernved Bitten  

 

Kvie: 

22 point - Jørgen Chr. Andersen, Sr. Randsigvej 86, 6800 Varde  

42599-02247 - Født 08-03-14 – Landlyst Karla 
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Skovbækgaard 
 

En aktiv avlsbesætning kan være aktiv på flere måder. 

I oktober sidste år fik vi en henvendelse fra en ung østrigsk pige, der søgte til udlandet på et 

praktikophold. 

Det er som led i den østrigske landmandsuddannelse, at eleverne gerne skal på et praktikophold i 

udlandet, og det specielle ved denne forespørgsel var at det gerne skulle være ved en Grauvieh 

avler. 

Vi tilbød vores hjælp, og sidst i juni kom så Sarah fra Sölden. 

Vi vidste godt at hjælpe til på en Dansk Tiroler Grauvieh besætning ikke er den samme 

arbejdsmængde, som der er på en østrigsk besætning. 

Så vi havde allieret os med vores nabo, med 250 malkende køer, Holstein blandinger. 

Vi startede let ud med kulturelle arrangementer, og se lidt af Danmark. Vi kom også forbi 

Landsskuet, dog uden selv at udstille, men det var helt sikkert en god og stor oplevelse at se 

hvordan vi udstiller dyrene her i Danmark. Enkelte mødte Sarah på Landsskuet. 

Det er en del anderledes end den måde dyrene fremvises i Østrig. Og det fik vi en god debat om. 

Både ved at se på andres dyr end mine, og diskutere måden vi afholde et skue på. 

Der er ikke et så samlet et skue i Østrig, som vores landsskue, men der er dog et samlet kvægrace 

skue. 

Efter vores "rundt og se" uge kom hun i praktik hos naboen. Her var forskellene store, 

sammenlignet med en almindelig østrigsk besætning. En god dansk ko kan malke 80 liter om 

dagen, og en god grå malker 25 liter. Når slagte bilen kommer, henter den gerne 6 køer, det er en 

hel østrigsk besætning. 

Så der var store forskelle. 

På vores hjemlige niveau bruger vi 4,5 time på at hente årets hø ind. Hvor Sarahs forældre bruger 

11,5 måned. 
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Det var en god oplevelse at have sådan et besøg. Ens daglig rutine skal pludselig deles med en 

person der ikke lige ved hvad du plejer, og vi skal til at forklare hvorfor vi gør som vi gør. Vejningen 

af kalvene havde jeg ventet med til juli, så hun kunne deltage. Og her har vi noget i Danmark andre 

kan lære af. 

Og deltagelsen i den øvrige kvæg lærdom, så som klovpleje, kælvninger, insemineringer og 

malkning, det lagde vi over på den professionelle landmands skulder. Det har vi ikke så meget af i 

juli måned med kødkvægsproduktion. 

Så ud over at Sarah fik en god oplevelse, så fik vi i familien også en god oplevelse. 

 

Cortisol 

En anden oplevelse, eller henvendelse vi fik sidste år, var om vi ville deltage i en undersøgelse af 

kvægs temperament, i form af en undersøgelse af vores dyr, med københavns Universitet. Det 

ville vi gerne. 

 

Det blev til en ph.d afhandling om 8 forskellige kvægracers sammenligning af mængden af cortisol, 

eller stresshormon, i håret. 
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Stresshormonet viser hvilket temperament dyrene har. Og om det er rolige dyr, eller vilde/nervøse 

dyr. 

Der kom 6 studerende, fra Københavns Universitet, og med en lille saks, og en pose, indsamlede 

de hårprøver af 10 af vores dyr. 

Dyrene blev beskrevet, hvordan de var opstaldet, og om de fandt sig i at få taget en tot hår af 

hovedet. 

 Prøverne af dyrene blev så sendt til et laboratorium, hvor mængden af stresshormonet blev målt, 

og noteret på hvert enkelt dyr. 

Der er en undersøgelser hvori der er indgået test af 300 stykker kvæg. Så det er en ret stor 

undersøgelse. 

Resultatet af undersøgelsen er godt for vores race. 

Tiroler Grauvieh er roligere end andre racer. I vores besætning lå gennemsnittet på 1, og 

gennemsnittet på alle racer blev 2,98. 

Næsten 3 gange højere end vores race. Det er godt, og det underbygger et vigtigt salgsargument, 

at Tiroler grauvieh er en rolig race. 

I undersøgelsen kan man også se hvor de andre racer ligger, og det kan også ses hvor dyrene 

befinder sig bedst. På spalter eller i halm. 

Undersøgelsen for vores besætning, og den tilhørende planche, der viser det samlede resultat af 

alle prøverne, kan ses på hjemmesiden 

www. tirolergrauvieh.dk 

Gå ind og se den. Der er spændende læsning for andre end Grauvieh avlere. Så det kan man også 

opleve i en aktiv avlsbesætning. 

Af Ole S. Rasmussen, Skovbækgaards Tiroler grauvieh. 
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Bestyrelsen og Co. 

Bestyrelsesmedlem 

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/kassere 

Ole Rasmussen  

tlf.: 74822023  

mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk 

  

  

Redaktør 

Rune N. H. Andersen  

tlf.: 21660994  

mail: grauviehredaktion@gmail.com  

  

Bestyrelsesmedlem 

Henning Nissen  

tlf.: 51511670 

mail: henningnissen0208@gmail.com  

  

Formand 

Bjarne Therkeldsen 

tlf.: 30363446 

mail: 

therkeldsen.inge.bjarne@gmail.com 

  

  

mailto:landlyst@bbsyd.dk
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mailto:winther.mogensen@gmail.com
mailto:skovbaekgaard@bbsyd.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 

 


