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Sæt X i kalenderen 

23. april Generalforsamling hos Kirsten Nielsen Bæktoftvej 1, 6933 Kibæk. Indkomne forslag skal 

være bestyrelsen i hænde senest den 31. marts  

5. maj Kødkvægets dag  

21. maj Fjerritslev Dyrskue 

27. – 28. maj Det Sønderjydske Fællesdyrskue 

3. – 5. juni Roskilde Dyrskue 

10. – 12. juni Det Fynske Dyrskue 

11. juni Dyrskuet i Thy-Mors 

17. – 18. juni Det Østjyske Dyrskue 

30. juni – 2. juli Landsskuet i Herning 

29. juli Ribe dyrskue 

1. august Deadline for nyhedsbrev 

HUSK Kalvens navn skal starte med M i 2016! 

Dansk kødkvægs årsrapport 2015 
Traditionen tro, kom årsrapporten om vores avlsresultater på gaden. 

Årsstatistikken 

Statistikkerne er at finde på Dansk kødkvægs hjemmeside , under information. Årsrapport 2015, 

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 
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kælvnings egenskaber. Alle registreringer tæller. 

Afprøvninger på Ålestrup 

Der har været en tyr afprøvet som sluttede sidst i 2015. Den endte på 1643 gram. Det var en 

Capan/unplugged kalv. Og et års vægten blev på 597 kg. I slutningen af 2015 er det lykkes os at få 

endnu en kalv afsted. Det er en Sebu/Sall Uffe kalv, så det bliver også spændende om der er høje 

tilvækst tal. 

Rapporten er opdateret på den tyr vi har fået afprøvet. 

Det er fint at vi har en tyr om året, gennem de nu sidste 3 år. 

Renracede Grauvieh 

Vi har i dag 284 renracede køer, et fald på 3 køer, og der er 826 renracede dyr i alt. 

Det er en tilbagegang, på racen, og i ko antal, og en tilbagegang i antal dyr på 61 dyr. Årsagen 

hertil skal nok findes i at ikke alle kalve er stambogsført. 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 igen. Det er ret let 

med webdyr i dag. 

På forenings basis er der næsten status quo, der er samme antal medlemmer som året før. En 

kommer til og en falder fra. 

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

Der var 70 registrerede besætninger med renracede dyr, og over halvdelen heraf er medlem af 

vores forening. Heri indgår også ikke så aktive besætninger. Der er 5 besætninger der er stoppet. 

Der er stoppet 2 aktive avlsbesætninger. Det er et vigtigt fremtidigt indsatsområde for os. Så vi har 

behov for flere der fortager vejninger og registrering af hele dyreholdet. Nu er der 4 aktive 

avlsbesætninger. 

Hver enkelt besætningsejer er blevet bedre til at registrere løbeeller insemineringstyren. 

Lad os blive ved med det. Med den seneste sædimport i 2015 er det stadig interessant at 

fastlægge faderskabet. 

Der er udført 278 insemineringer, og i et meget bredt udsnit af tyrene. Tyren Frederik står for cirka 

halvdelen heraf. 

Totalt, er det i antal insemineringer en stigning på 11 %, i forhold til året før. 
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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 33 dyr, der blev leveret og klassificeret, 

ligger med en klassificering på 8,3 på tyrene (kun tyrer). Der er slagtet 6 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 42 kg på tyrene. Af 216 kalve vejes 91 

ved fødslen, det er ikke særlig godt. 

Af tyre vejes i dag kun 13 stk. ved 1 år, og vægten er i gennemsnit 503 kg. Det er et fald på 31 kg. 

Voldsomt. 

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

vores avl, så med lidt held bør vi kunne nå det i de næste år. En forbedring på 10 % i gennemsnit 

kan være den enkelte avlers mål. 

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

18 tyre er vejet ved 200 dage, og gennemsnittet er på 301 kg. En stigning på 16 kg. Vi er atter på 

vej fremad. 

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

5-5,5 FE pr. 1 kg tilvækst. 

Af kvierne vejes 12 stk. ved 1 år, og gennemsnitsvægten er 392 kg. Et fald på 10 kg. Også 14 kvier 

er vejet ved 200 dage med en vægt på 259 kg (+2 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 måske nogle store køer på 800 kg. 

Vi skal få vejet flere af dyrene ved 200 og 365 dage. Der mangler aktive avlsbesætninger. 
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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 25 kåringer registreret i 2015, kontra 77, året før. Det er resultatet af vores målrettede 

kampange. Så 25 er nok ok. 

Der var i alt 121 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 0,9 kalv pr. år og der 

insemineres en del. Kælvnings interval er 389 dage. På kælvningsintervallet, er alderen ved 1. kalv 

oppe på 28,2 måneder. Hvilket er en højere alder end tidligere 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 2015 fået 63 kalve. 53 stk heraf er vejet ved fødsel. Der var 7,9 % dødfødte, og 

1,6 % døde inden 30 dage. 

9,5 %, og hjælp til kælvning på over 42,9 %. Det er en meget meget dårlig statistik. 

1. kalvskøerne har i årene 2010-2015 fået 300 kalve, og 264 blev vejet ved fødsel. Der var 7,3 % 

dødfødte, 1,7 % efter 114 dage og 0,7 % efter de 1530 dage. 

Det er katastrofalt 9,7 % . Eller sagt på en anden måde, 29 kalve blev ikke over 1 måned gammel. 
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Vi skal passe på hvilke tyre der bruges på kvierne. Det er ikke alle tyre der er lige egnet hertil. Se 

artiklen om inseminering i nyhedsbrev nr 3, 2015. 

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. Der skal hos den enkelte mere fokus på den levende kalv. 

Køerne fik i 2015, 153 kalve og 129 blev vejet ved fødsel. Der var 5,9 % dødfødte, og 1,3 % døde 

indenfor 14 dage. I alt 7,2 %. 

Ved køerne retter dødeligheden sig, og der kan 79,7 % kælve uden hjælp. 

Set i forhold til 2014, så er vi blevet dårligere, 3 %, eller 5 kalve er ikke blevet til noget. 

På 5 års plan, fik køerne 824 kalve, og 723 blev vejet ved fødsel. På køerne var der 4,1 % dødfødte, 

og 0,9% døde efter 30 dage. 91,7 % fødes uden dyrlægens hjælp. 

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. 

Vi havde sidste år en Temadag om emnet, så lad 2016 blive året hvor de negative tendenser 

vender. 

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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Kødkvægets dag den 5.maj 2016 
 

Anette Andersen samt Tove og Jørgen Chr. Andersen åbner dørene den 5/5 2016. 

Her er alle velkommen til at få en snak samt se dyrene. Der vil være dyr i alle aldre, årets kalv er 

ved at se dagens lys. 

Besætningen består af ca. 13 køer med opdræt. 

 

I løbet af dagen vil der blive serveret lidt godt til ganen. Kaffe/the samt kage. Ud over dette vil der 

også være øl og vand. 

 

Håber vi ses 

 Med venlig hilsen Landlyst Tiroler samt Kirkebjerg Tiroler. 

Alt dette kommer til at foregå på adressen: Sr. Randsigvej 86, 6800 Varde 
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Mere økologisk kød på vej 
 

Økologisk kød er i høj kurs lige nu. Coop gør en stor indsats for at afsætte flere økologiske 

produkter, og Friland har hævet tillægget til deres leverandører. Derfor overvejer mange 

landmænd med en konventionel kødkvægsproduktion at lægge om til økologi. 

- I forvejen opfylder mange af disse producenter allerede meget af det, der skal til for at blive 

certificeret økolog. Derfor er det nærliggende for dem at overveje en omlægning og på den måde 

få en højere afregningspris for deres kød, forklarer Arne Munk, teamleder i SEGES Økologi. 

På grund af den store interesse fra kødkvægsproducenterne, så tilbyder SEGES Økologi et indlæg 

om omlægning til økologi målrettet kødkvægsproducenter på Kvægkongres 2016, der finder sted i 

Herning den 29. februar og 1. marts. 

- Vi tager fat i, hvilke overvejelser landmændene bør gøre sig forud for en omlægning. Hvad 

betyder det for driften, og hvilke regler er der, som skal følges? Vi ser også på økonomien i 

omlægning med udgangspunkt i eksempler fra andre, der har lagt om, siger Arne Munk. 

Samtidig gør SEGES Økologi opmærksom på de gratis omlægningstjek, som landmænd, der 

overvejer at lægge om til økologi, kan få. Omlægningstjekkene bliver gennemført af 

økologikonsulenter fra de forskellige DLBR-virksomheder. 

Her er nogle af de ting som blev nævnt på kvægkongres 2016 om emnet. 

 

DINE STALDFORHOLD 

● Tilstrækkeligt staldareal? 

● Arealkrav (6 m2 pr. ko, 3 m2 

fast gulv) 

● Dybstrøelse i hele arealet er ok 

● Blødt underlag (5 cm!) 

● Ingen fuldspaltebokse 

● Ingen opbinding af dyr 
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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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