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Formandens ”Klumme 
 

Nu nærmer julen sig, og det er igen blevet tid til at se lidt tilbage på, hvad der er hændt siden sidst 

og så prøve at se lidt frem mod 2016. 

Efter et meget vådt efterår, hvor dyrene kom lidt før på stald end normalt, selv om temperaturen 
er rimelig høj, er det en god ting at få dyrene klippet, så de kan komme af med varmen og holde 
sig tørre. 

Moms registrering af Dansk Tiroler Grauviehforeningen er nu gennemført. Det er et lovkrav, da 

foreningen har mere end 50.000 kr. i årlig omsætning. Men det skal også give foreningen et 

økonomisk løft på ca. 8-10000 kr. pr. år. 

Den 24 oktober blev der afholdt Temadag i nationalparken i Mols Bjerge. Det var en hyggelig dag 

med 26 af foreningens medlemmer som deltagere i et storslået naturområde. Vi hørte om 

kalvedødelighed og hvordan den nedbringes. Konklusionen på dagen må være den, at de fødende 
dyr ikke må være fede. Det er et must med en levende kalv pr. ko pr. år. Alt andet holder nye avler 
væk fra racen. 

I Danmark er der ca. 40 avler af Tiroler Gauvieh, som ikke er medlemmer af foreningen. Derfor 

besluttede bestyrelsen at sende et tilbud om at deltage i Temadagen, samt at købe sæd til samme 
pris som medlemmerne, og et gratis medlemskab resten af 2015 til de respektive besætningsejere. 

Til min store overraskelse er der ingen, som har taget imod tilbuddet. 

Det er med stor glæde at kunne meddele, at Henning Nissen har indsat en kalv på Aalestrup, så 
der også i 2016 går en Grauvieh kalv på stationen. På Aalestrup har man investeret i en ny scanner 
til at scanne kalvene. Man kan bl.a. se fedtmarmoreringen i rygmusklen, hvis den bliver indstillet til 
det. 

Vi er altid på udkik efter gode kalve til afprøvning, så kontakt endelig avlsudvalget hvis I mener at 
have et emne. 

Med hensyn til salmonella er det glædeligt at også noget af Jylland er blevet lavprævalent område. 

Det gør det lettere for os, som bor i dette område, men sværere for dem som bor udenfor. Jeg 
anbefaler at man bl.a. finder reglerne på www.retsinformation.dk. Vi må håbe, at man får hele 
landet med i 2016. 
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Der bliver holdt en kåringsrunde til foråret, og det er godt at få det gjort. Det giver et indtryk af, 
hvor der avlsmæssigt skal sættes ind i besætningen. 

Kødkvægets dag bliver d. 5-5-2016. 

Vi hører gerne fra jer, hvis nogen har mod på at åbne dørene denne dag. Foreningen giver et lille 
tilskud til arrangementet. 

På mødet afholdt af Dansk Kødkvæg d. 23-10-2105 i Bredsten oplyste Christian Christensen fra 
COOP blandt andet : Hver gang der bliver forbrugt 100 kg. oksekød i Danmark produceres der 88 
kg. i landet. Men for hver 100 kg. forbrugt oksekød i Danmark er kun 18 kg. dansk produceret. 

Dette faktum vil COOP gerne gøre noget ved, da der er 450.000 mennesker i Danmark, som både 
kan og vil betale for godt oksekød. Der arbejdes på en platform, hvor man kan tilmelde sig med 
godt oksekød. Her kan blive noget interessant i foråret 2016, så her er noget at holde øje med. 

Mit nytårsønske for 2016 skal være , at også vores driftgren vil få et løft og en lidt nemmere 
tilværelse af regeringens udspil på landdistriktområdet. Så også vi kan avle lidt mere og lidt bedre 
foder til vore dejlige Grauvieh. 

Jeg vil ønske alle medlemmer et godt helbred, en gældelig jul samt et godt nytår. 

Bjarne Therkelsen. 
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Sæt X i kalenderen 

29. februar 2016 Kvægkongres i Herning 

1. marts 2016 Deadline for nyhedsbrev (Skal overholdes) 

5. marts 2016 Agro nord kødkvæg 

5. maj 2016 Kødkvægets dag  

HUSK Kalvens navn skal starte med M i 2016! 

Inseminerings statistik 2015 
For et par år siden skrev jeg om vores insemineringer, og lavede en tabel, hvor alle de aktuelle tyre 

blev sat i et skema, på dødelighed, og antal hundyr mm. 

Det vil jeg så ikke i denne artikel. 

Denne gang vil jeg ligge den ganske omfattende data på vores hjemme side. 

10 sider er det blevet til.  

Så kære læser grundlaget for denne artikel, er på vores hjemme side.  

Vores tema dag, og Per Spelths gennemgang gør det atter interessant at gennemgå hvad vi laver, 

og med fokus på dødelighed, hvad vi skal rette op på. 

Vi havde sidste år et 5 års gennemsnit på 7,8 % dødelighed, og det er klart for mange. Vores mål 

må være langt lavere, omkring 2,5 % ville være naturligt. 

Men vi skal se på hver især, hvad det er vi avler på. 

Der er ikke noget i vores data materiale der kan vise os hvad der dør mest af, om det er foldtyre, 

eller insemineringstyre, fordi dødeligheden er registreret på hver enkelt tyr. 

Så med de tal vi har på inseminerings tyrene, er der et grundlag for at lære noget, selvom det ikke 

er hele sandheden. 

I rå tal, så har vores 1. kalvskøer i 2009- 2014 fået 325 kalve. Heraf er samlet 10, 2 % døde i fødsel 

og inden for 30 dage. Det svare til 33 kalve. 
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Vores ældre køer har i sammen tid fået 861 kalve og deraf er der 4,6 % der ikke blev over 30 dage 

gammel. Det svare til 39 kalve. Samlet et tab på 72 kalve. 

 

Det er mange kalve over 5 år, og noget af årsagen skal vi finde ved avleren.  

Her er en af de store syndere foderskovlen. 

Den anden årsag ligger i genetikken. Det ligger i at nogen af vores tyre laver for store kalve, og at vi 

bruger tyre med et for lavt fødsels indeks. Og ja, det er arvligt, så lad os se overordnet på tallene. 

De enkelte tyre kan ses på hjemmesiden www.grauvieh.dk. 

Igennem det sidste år har vi brugt 17 tyre til inseminering. Der er anvendt 166 strå til 1. 

inseminering, og ialt 250 strå til alt inseminering. 

Af de 17 tyre er der 7 tyre der har 0% i dødelighed over den tid de er anvendt i Danmark.  

Det er Dinkos, Dalefus, Febus, Capan, Diolinus, Casso og Fenzem. 

Enkelte af tyrene er kun anvendt i små mængder, og har ikke mange levende efterkommer. Men 

en tyr som Casso har i det seneste år været anvendt til 45 insemineringer. 

Af de 17 tyre er der 2 der endnu ikke har fået afkom, det er de senest importerede. 

De tyre med største dødelighed er Dadis, Dichuso, Artos, og Gebro. De er samlet brugt i det 

seneste år til 30 insemineringer. Og de ligger alle over 15 % dødelighed. Så dem skal vi som avler 

være ekstra opmærksomme på. 

Derudover har vi de danske tyrer. Her er der Unplugged, der kun har 2,8 %, og med 21 

insemineringer i 2014/15. Der er meget afkom efter unplugged, og 2,8 % er rigtig godt, når vi 

tænker på hvormeget han er bleve brugt. 

Derefter har vi Frederik. Hans tal er faldet fra 13% til 8,5 % over de sidste 2 år.  

8,5 % er meget, når vi ser at han er brugt til 94 insemineringer i det seneste år. Så vi skal nok kun 

bruge ham på 2.kalvskøer og frem, men ikke på ungdyrene. 

Og så er der en gammel svend, som er en af de første insemineringstyrer.  

Søgård Harbor. Han er brugt meget tidligere, men gennem 20 år, er hans tal på 13,6 %. 

Så den skal vi nok stoppe med at bruge. Der er ret sikre tal på ham, og de bliver ikke bedre med 

tiden. Han laver store kalve, og har et lavt fødsels indeks. 
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Han er i det forgangne år blevet brugt til 11 insemineringer, så måske løser det sig selv. 

At de 250 insemineringer sidste år, ikke forklare alt, og at der er foldtyrer vi ikke kender, gør at vi, 

avlerne skal se ind i vores besætning og vurdere og handle sådan at vi ikke bliver ved med at få 

døde kalve. 

Det er ved ejeren der skal handles først. 

Vi kan alle være uheldige, men får vi dødsfald på stribe, så er det ikke tilfældighederne der spiller 

ind. 

Så lad os lære heraf, og se fremad. Målet må være 2,5 % fremover. 

Check vores hjemmeside, www.grauvieh.dk, og studere hvad du bruger.  Der ligger data på de 

enkelte tyrer. 

Af Ole S. Rasmussen 

Skovbækgaards Tiroler Grauvieh 

Nyt fra Kassereren  
Jeg har overtaget kasserer arbejdet efter Erling Jørgensen. Og det har der været en del arbejde 

ved, blandt andet fordi vi har skiftet bank. 

Af uvis grund ville den tidligere bank ikke have bøvlet med os, foreningen, og lukkede os praktisk 

talt ned i 4 uger. 

Men vi er oppe og kører igen, og har fået betalt de fleste sit. Der mangler et par afregninger for 

kåring, til et par medlemmer, men det er på vej. 

Af nyt, så vil der blive tilsendt alle en mail omkring betaling af kontingent, og i bedes overføre 

betalingen, i stedet for at betale girokort. 

Også meget vigtigt, så har vi skiftet kontonummer. 

Så bestillingslister på tøj og sædkøb vil blive rettet, og det er de nye kontonummer der skal bruges. 

Foreningen er også blevet momsregistreret, og priserne på sædbestillingen er tillagt moms. Det 

kan alle de der er momsregistreret nyde godt af. 

Skulle nogen opleve problemer med at modtage eller betale foreningen, er i velkomne til at 

kontakte mig. 

MVH  Ole Rasmussen 
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Temadagen den 24/10-2015 i Mols bjerge 

Fokus kalvedødelighed 

Dagen startede med at vi mødtes til en rundstykke og en kop kaffe. Hvor Bjarne, som er hyrde i 

Mols Bjerge for alt kvæget og fårene, gav en fin forklaring samt info om hvordan stedet kører 

deres avlsprogram. 

I 1972 startede de med at krydse deres 

malkekøer med kødkvæg, så der i dag er 9 

kødkvægracer og 2 malkekos racer i alt deres 

kvæg i dag. De har fået lov til officielt at kalde 

deres kvæg for Skovkvæg. Der udover indkøber 

de nu deres avlstyrer, som er renracet. De har i 

en periode prøvet på at bruge deres egne tyre, 

men der kom for meget indavl. Deres 

udvælgelse af tyre dengang de brugte egne tyre 

foregik sådan. De bedste tyre ved fravænning 

kom på Ålestrup, hvorefter de allerbedste tyre 

med den bedste tilvækst og den mindste 

fodringsforbrug blev til avlstyre. 

I dag består besætningen af ca. 150 køer og 9 tyre. Alle tyre kalvene bliver solgt til videre fedning i 

Vestjylland, Nr. Nebel. Igennem den sidste års kælvninger har de kun mistet 3 kalve. Fodringen er 

naturafgræsning og en lille smule valset, hvis der er behov. Men den allervigtigste fodring er 

mineralerne. 

Efter alle informationen gik vi en tur op og så staldene og dyrene. De 9 avlstyre gik sammen 

hjemme ved staldene. Det er rigtigt, 9 ældre avlstyre kan sagtens gå sammen, efter de har gjort 

deres arbejde hos køerne. 

Derefter var der frokost og så gik snakken ellers, der var virkelig en dejlig summen. 

Efter frokost gik Per Spleth fra Seges på. Han kom med et oplæg omkring kalvedødelighed. Dette 

omfattede både fodring, mineraler og opmærksomhed. Han kom med nogle input til en god 

diskussion, der efterfølgende tog udgangspunkt i Grauvieh s høje kalve dødelighed på hele 7,8 %. 

Der blev både snakket genetik. Nogle giver store kalve, men ingen kalvningsproblemer. Der ud 

over blev der snakket fodring omkring kalvning. Nogen har større fodreskovl end andre. Mineraler 

og vitaminer er også en vigtig del. Der blev bl.a. nævnt selen mangel, der har en stor indvirkning 

omkring kalvningstidspunktet. Ud over dette blev der også nævnt at det oftest er saltmangel og 

ikke mineralmangel der er problemet. Der blev også nævnt at koens fysiske form har en meget 
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stor indvirkning på kalvningsforløbet. Dette er nogle af de ting omkring køerne, der kan have en 

indvirkning på kalvningsforløbet. Den sidste store faktor i et godt kalvningsforløb er ejeren selv. 

Hvornår skal man gribe ind i kalvningsforløbet, hvor tidligt – hvor sent!!! Men der blev nævnt flere 

gange spørg endelig, hvis der er noget som man er i tvivl om. 

Forsamlingen kom igen ind på den høje % for kalvedødelighed for Grauvieh. Der blev hurtigt 

regnet ud at det kun var ca. 5 døde kalve ud af de 64 

registret fødte kalve. Det var jo ikke så alarmerede igen. 

Der blev spurgt ind til hvad grunden var til de dødfødte 

kalve??? Er det efter en bestemt tyr??? Er det den samme 

avler eller er det forskellige??? Er det baglænner??? For 

store kalve???? Der blev stillet forholdsvis mange 

spørgsmål til denne problemstilling. Da bølgerne gik 

højest, kom Per Spleth med denne kommentar. Når racen ikke er større er det farligt at 

konkludere ud fra en statistik, men deri mod er det vigtig at kigge på hvorfor tallene ser ud som de 

gør. 

Dette var en super dag, med en masse af tankevækkende informationer og et godt socialt 

arrangement.  
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Grauvieh tur til Norge 
 

Grauvieh glade mennesker havde i fællesskab besluttet 

sig for at drage med den smukke færge til Norge. 

 Målet i Norge var at besøge nogle norske Tiroler Grauvieh besætninger og udveksle erfaringer, at 

man oveni købet kunne være så heldig at man har fået nogle nye venner i Norge er kun en bonus.  

Vi besøgte 6 besætninger. Den første besætning vi 

besøgte var Kristian Bakke.   En besætning med ca. 

12-15 køer med opdræt renracet. Kvierne sendte 

han i Bjergene hele sommeren. Ved siden af drev 

han maskinstation. Vi besøgte også Arrild Fallingen 

og Mona Bøhle. Arrild mødtes med os i en 

nærliggende by, hvor efter vi kørte ud i fjeldet hvor 

Mona boede hele sommeren. Her malkede kun 

deres 14 køer, passede deres Kødkvæg. Hvor af de 

fleste er renracede Grauvieh, der var et sted 

mellem 20 og 30 køer med Kalv. En super 

spændende tur i fjeldet. Vi fik besked på at det 

ikke var sikkert at vi kunne se Køerne, men de ville 

give det et forsøg. De gik på et areal på 2500 

hektar. Kødkvæget gik turen på 8 timer i foråret, 

når de skulle i Fjeldet og igen når de skulle hjem igen i august måned. Vi besøgte også Anita 

Høidalen en besætning med ca. 15 køer. Hun brugte tyr men også lidt inseminering. I hendes 

besætning så vi også nogle embryon 

køer fra Danmark. Sikke en gæstfrihed 

der blev udvist. Ved Marianne Vadder 

så vi en top moderne ny bygget 

staldanlæg, hvor ca. halvdelen af 

køerne var Grauvieh. Resten var 

krydsninger i alt ca. 100 køer med kalv. 

Vi var også en tur forbi Anders Aas en 

besætning på 20-30 køer plus opdræt, 

han brugte kun inseminering, men 

omløberne tog tyren sig af. Den sidste 

besætning som fik et besøg inden turen 
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gik til Danmark igen var Magnus Hauge. En besætning på 50 køer plus samt opdræt. Hold da op et 

syn, der var godt nok mange….. 

 

En afregning for 3 tyrekalve i Norge. 
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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: hn@heisel.dk  

  

Formand 

Bjarne Therkelsen 

tlf.: 30363446 

mail: 

therkelsen.inge.bjarne@gmail.com 
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