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Formandens klumme
Vi har nu fået overstået sommeren, hvor jeg havde håbet på, at vejret ville være med os, når der
skulle høstes, men det blev en kamp med vejrguderne, som absolut ikke viste sig fra den pæne
side.
Nej, her blev vi stillet overfor nogle vejrfænomener som sjældent er set i lille Danmark.
Det var med at holde maskineriet køre-og høstklar, så der kunne slås til når der var solskinstimer
nok i 1-2 dage.
Jeg havde en aftale med en maskinstation om at aftage halm fra vinterbyg, men da vi nærmede os
høsttidspunktet, foreslog maskinstationen at jeg fik noget vårbyg med udlæg i i stedet for.
Jeg var ikke bekendt med, at vinterbyg halm ikke egnede sig særlig godt til at strø i, hermed er den
viden givet videre, hvis der mod al forventning skulle være andre i samme situation som mig.
Jeg fik dog bjærget noget godt og tør halm den 24. august.
Når sommeren har vist sig fra den side med megen fugt, er der også mulighed for at der kan
dannes mug i halmen, så pas på når I skal strø dyrene, at I ikke selv indånder støvet, jeg kan
anbefale at anvende maske.
Efter en våd sommer kunne det være rart med et varmt eller lunt efterår, men det var som om, at
vejrtypen fortsatte også ind i efteråret.
Det var dog ikke skidt alt sammen, for græsset har haft en fin sæson, så der var ikke mangel,
hverken på græs til afgræsning eller til slet.
Jeg tror, at de fleste har fået bjærget noget godt græsensilage til den forestående vinterfodring.

Det blev efterhånden tid til at få dyrene hjem fra afgræsning af noget eng, hvorfor der lige måtte
foretages nogle justeringer af fangefolden.
Jeg havde fået fat i en brugt låge, som dog lige skulle tilpasses lidt og monteres med noget
trådhegn.
Da jeg kom ned til dyrene, stod de allerede klar ved fangefolden, vejret var præget af let finregn,
så da jeg var i gang med montering af trådhegnet, var tæt omkranset af dyrene, som måske
”tænkte”, kan ham den tobenede da ikke snart blive færdig, så vi kan komme hjem.
Det gik herefter ret nemt, at få dyrene læsset i transportvognen, så efter 2 læs, kunne dagens
arbejde blive afsluttet, dejligt!
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I september var der indkaldt til repræsentantskabsmøde i Dansk Kødkvæg, (DK ) hvorfra der kan
oplyses følgende:
Information: DK vil styrke anvendelsen af Facebook, det er billigt at booste arrangementer og det
fungerer rigtig godt.
Kødkvægets dag: Der er gjort en stor indsats på Fyn, for at holde åbent hus, 10 besætninger.
Ny individprøve: Det er besluttet af lukke afprøvningen. En gennemgang af den genetiske
udvikling for vækst, ultralyd og fodereffektivitet viser, at de fleste racer har fået for lidt udbytte af,
at anvende individprøven.
Der opfordres til, at raceforeningerne overvejer, hvordan man kan optimere racens avlsprogram.
Dommere: Det er vigtigt, at der bliver uddannet flere dommere til at dømme dyr af forskellige
racer.
Udegående dyr i vinterperioden: Kontrollørerne kræver 100 % ly til dyrene, der arbejdes på, at
Angus, Hereford, Højland og Galloway bliver undtaget fra kravet om læskure.
Der er nedsat et udvalg, som skal arbejde videre med dialogen med de relevante myndigheder.
Gjensidige Forsikring: Hvis du overvejer at skifte forsikring til Gjensidige, så husk at oplyse om at
der foreligger en samarbejdsaftale med Viking Danmark og Gjensidige.
Efter det oplyste, skal Topdanmark tilbyde den bedste dækning, når der er tale om kødkvæg.
I opfordres til selv at undersøge, hvad der bedst kan betale sig for jer, så få kontakt til en
assurandør.

Avlsforum for kødkvæg: Bestyrelsen i DK har fremsat forslag om nedsættelse af et Avlsforum for
kødkvæg, hvortil der var opbakning.
Baggrunden for forslaget er et øget behov for et fagligt samlingspunkt, hvor man kan gå i dybden
med avlsfaglige og genetiske problemstillinger, som f.eks. optimering af racernes avlsprogram med
fuldt udbytte af fremtidens avlsredskaber og metoder.
Bestyrelsen i KD: Hvordan får vi kåret flere dyr?
Indberetning af vejninger, der er behov for en målrettet fælles kampagne for at få flere vejninger
indberettet.
Indberetninger af løbninger, halvdelen af alle kødracedyr er oprettet i databasen uden en far.
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Det medfører tab , f.eks. ved manglende mulighed for salg af gode dyr til levebrug i Danmark og til
eksport.

NB. Efter generalforsamlingen havde jeg ikke fået præsenteret avlsudvalget, hvorfor jeg her
anfører avlsudvalget i Dansk Tiroler Grauvieh, som:
Ole S. Rasmussen, Anette H. Andersen, Rene Nielsen, Jens Svane Andersen, Arne Esmann
Pedersen samt suppleant Louise Madsen.

Alle i foreningen ønskes hermed en glædelig jul og et godt Nytår.

Med venlig hilsen
Jens M. Rasmussen.

Sæt X i kalenderen
1. marts

Deadline for nyhedsbrev

HUSK Kalvens navn skal starte med

O i 2018!
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Mælkefestival den 16. og 17. september 2017
Ved mælkefestivalen blev der udstillet 3 Tiroler Grauvieh. 1 Tyr fra Fam. Nissen Heisel, 1 Gold ko
fra Fam. Nissen Heisel og 1 Kvie fra Fam. Andersen. Dommeren der fik den fornemme ære at
skulle dømme dyrene var Walter Jacobsen.
Dyrene blev dømt således:
Tyren fra Fam. Nissen Heisel – Landlyst Kalle 42599-2250 født 9/5-2014 fik 23 point og
ærespræmie

Goldkoen fra Fam. Nissen Heisel – Emma 48050-0922 født 25/2-2009 fik 23 point
Kvien fra Fam. Andersen – Landlyst Marie 42599-2384 født 11/2-2016 fik 22 point
Det er et super hyggeligt skue, hvor der bliver snakket lystig med erfarne avler og mulige nye avler.
Vejret viste sig også fra sin bedste side med solskin i alt den tid dyrene blev trukket rundt i ringen
og var på.
Håber vi ses igen til næste år
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TEMADAG
Dansk Tiroler Grauvieh, havde indbudt til Tema-dag lørdag den 25. november 2017 på Vedersø Klit
Badehotel.

TEMA: Slagtekalve produktion med fortjeneste!

Efter at have indtaget kaffe og rundstykker, var der lavet aftale med agronom, Allan Kamp.
Allan Kamp er til daglig beskæftiget med fodersammensætning hos Vestjyllands Andel i
Ringkøbing, han bor selv i Vedersø med sin familie på en 13 ha stor ejendom, hvor han har en
mindre besætning bestående af Blonde d’Aquitaine.
Ejendommen drives økologisk, men dog kun planteavlen, dyrene er konvensionelle.
Derudover er han startet med opfedning af kalve.
Allan har lavet en aftale med en anden kødkvægsavler, Limousine, hvorfra han aftager 50 kalve
årligt.
Tyrekalvene er ved indkøb 6 mdr. gamle og har en vægt på ca. 300 kg. Til en fast aftalt pris kr.
5500,-.
Kviekalvene er ved indkøb 6 mdr. gamle og har en vægt på ca. 270 kg. Til en fast aftalt pris kr.
4500,-.
Kalvene har herefter ved 1-årsvægten nået ca. 550 kg for tyrene og for kvierne 500 kg.
Slagtevægten for tyrekalvene er ca. 330 kg til en noteringspris på kr. 28,50 + slagtepræmie ca. kr.
750,Allan fodrer med piller, som indkøbes til en pris af kr. 1,66 pr. kg., derudover tildeles de wrapensilage af god kvalitet.
Han forventede et dækningsbidrag på 2000-2200 pr. dyr.
Ud over wrap og piller blev dyrene også tildelt hø, som han kunne købe hos andre landmænd i
området.
Når græsset skulle skårlægges, skulle det gerne foregå en dag, hvor der var kraftig vestenvind,
hvorved havgusen drev ind over klitterne indeholdende en del salt, som herefter var med til at
konservere græsset, det var derfor ikke nødvendigt, at græsset var helt tørt ved presningen, da det
var blevet konserveret af saltet.
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Allan regnet på omkostningerne ved at lave wrap-ensilage, kontra ensilage i markstak, hvor han
var kommet frem til, at prisen pr. fe kg var kr. 1,66.
Der var dog en spild % på 15-18% ved markstak og ved wrap var den på 10%.
Allan havde netop bygget en ny stald, hvor han gennemgik udgifterne hertil, en af de store
udgifter havde været jordarbejdet, idet der skulle flyttes en del jord.
Han havde projekteret stalden, således at der skulle være et minimum af arbejdstid i den daglige
pasning af dyrene.
Efter at have indtaget frokost på badehotellet, kørte vi alle ud til Allan for at besigtige hans nye
stald.
Stalden er på ca. 300 m2, opført i stålbuer, beklædt med stålplader på tag og i begge gavle. Ved
den vestvendte side af stalden var der åben, dog forsynet med et rullegardin, som kunne
minimere vestenvinden.
I den vestlige side af stalden var der en bred fodergang, hvor det var muligt at køre ind med
traktor ell. Lign.
Der var fast bund i stalden, hvor der var indrettet 6 afsnit på tværs af stalden og med et stort fald
mod den østlige side til dybstrøelsen.
Når stalden skulle tømmes for dybstrøelsen, blev rullegardinet i den vestlige side, rullet til side,
hvorefter en minilæsser kunne køre direkte ind i hvert afsnit.
For at lette den daglige strøning af dyrene, havde Allan fået en lokal smed til at lave en
hængebane, hvor der kunne stå en rundballe halm ell. Minibig, hvorfra han så via el-motor kunne
køre hen over dyrene og derved få dem strøet, uden at skulle ind i selve boksen for at strø.
p.f.v.

Jens Rasmussen.
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Tiroler Grauvieh med hvide aftegninger.
I sommer havde jeg fornøjelsen af at huse en ung østriger, som jeg, ud over at få bedømt mine dyr
på min mark, også havde med til Ribe dyrskue.
Det var i år meget spændende, i det Grauvieh igen blev bedste dyr, og vandt interbreed
konkurrencen.
Det var også spændende at vise vores dyr frem, og høre hvilke reaktioner der kunne komme fra en
person, der har det helt inde på livet, hverdag, og har deltaget i udstillinger hele sit liv.

Under vores gennemgang kom vi ind på Grauvieh dyr, der har hvide aftegninger på kroppen.
Det har vi set de sidste par år på dyrskuet i Herning, men vores besøgende tog forholdet med hjem
til Østrig. Herfra kommer spørgsmålet, hvor kommer det fra.?
Det er ikke en aftegning der avles med i Østrig, og det ses som en fejl, når eller hvis der er hvide
aftegninger, som der har været set på vores danske dyr de sidste 2 år.
Den første udmelding var at dyrene bør slagtes ud, og ikke anvendes i avl. Dernæst kan der i Østrig
ikke udstedes en stamtavle på dyr, der ikke følger racens avlslinjerne.
Det styrer vi ikke helt sådan i Danmark, men det kunne være interessant om vi kan finde ud af om
det er noget der er noget der stammer fra vores sædimporter, eller om det er noget der er
tilkommet et dyr her hjemme.
Det vi skal have undersøgt er om der er hul i en stamtavle. Og vi skal se hvilke linjer det ligger på.
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Selv har jeg haft Grauvieh i 20 år, og jeg har aldrig set det før det forevises på de 2 dyr.
Har du dyr med hvide aftegninger?
Jeg vil gerne opfordre til om i kan hjælpe hermed, og gerne ved at sende stamtavlerne til mig på
de dyr der er i jeres besætninger, og gerne på dyret, og 4-5 led bagud. Send dem venligst på
ole.s.rasmussen@live.dk
Vi skal i avlsudvalget have diskuteret emnet, men al den information vi kan samle forinden, kan
være en hjælp omkring det.
Af Ole S. Rasmussen

Inseminering med Grauvieh sæd. December 2017
Det går godt med brugen af den indkøbte sæd. Over 2 ud af 3 insemineringer der er foretaget i det
forløbne år, er med de strå vi har indkøbt i Østrig over årene. Casso er meget anvendt, og det ses
på at gennemsnits vægten stille og roligt stiger på 1 års tyrene.
Mangler du noget sæd i din inseminørs spand, kan du anvende bestillingsblanketten inde på
hjemmesiden og bestille det.
For tiden har vi følgende på lager:
Antavis, 12 stk, Camilo 12 stk, Cernus 16 stk, Salvador 20 stk, og Nonos 23 stk.
Beskrivelsen af de forskellige tyre ligger også på vores hjemmeside.
Af Ole S. Rasmussen

Information fra Kassereren.
Kontingentopkrævningen kommer, som sidste år, ud på jeres e-mail, i starten af det nye år.
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Bestyrelsen og Co.
Formand

Næstformand

Jens Møller Rasmussen

Bjarne Therkelsen

tlf.: 25140745

tlf.: 30363446

mail: harbovad@dlgmail.dk

mail:
therkelsen.inge.bjarne@gmail.com

Sekretær
Karin Degn
tlf.: 40415513
mail: karin.degn@live.dk

Bestyrelsesmedlem/kassere

Bestyrelsesmedlem

Ole S. Rasmussen

Emil Bjerregaard

tlf.: 74822023

tlf.: 40755895

mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk

mail: marialaue@live.dk

Webmaster
Peter W. Mogensen
tlf.: 20230552
mail: winther.mogensen@gmail.com

Redaktør
Rune N. H. Andersen
tlf.: 21660994
mail: grauviehredaktion@gmail.com
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