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Formandens klumme 
 

Da vi startede det nye år, var det samtidig starten på et jubilæumsår for foreningen, som i år kan 
fejre sit 

25 års jubilæum. 

Det vil jo nok afstedkomme en del aktiviteter i forbindelse med diverse skuer rundt i landet. 

Her på stedet startede året med en kælvning den 4. januar, hvor en kviekalv kom til verden, dog 
14 dage før termin, alt gik godt, koen havde selv klaret det hele. 

Og sådan fortsatte det med 3 andre køer, som alle kælvede ca. 14 dage før deres termin. 
Heriblandt var der også en tvillingefødsel med 2 kviekalve. 

Da kong vinter stadig huserede her på egnen med lave nattemperaturer til følge, syntes vi, at det 
kunne være på sin plads med et par kalvedækkener, men da det var uden for normal åbningstid, 
blev symaskinen startet og wupti, var der fabrikeret 2 kalvedækkener til tvillingerne af 2 par 
kasserede overall, hvorfra selelukningerne blev anvendt samt noget kraftigt stof og noget vatteret 
stof. 

Det var nu blevet tid til at tænke på det kommende forår, hvorfor der blev kigget nærmere på 
frøkataloget for at finde frem til den rette græsblanding. 

Der blev set på nogle tidligere anvendte blandinger, som kunne matche de nye og iblandet noget 
rødsvingel og cikorie samt havre som dæksæd, for at kunne høste det som grønhavre. 

Udsæden blev bestilt og er kommet i hus, men i skrivende stund er det endnu ikke blevet vejr til at 
få sået. 

Stalden er blevet tømt for dybstrøelsen og blev forleden dag spredt og nedpløjet, så nu mangler vi 
blot at termometeret vil vise nogle plusgrader og såmaskinen vil blive kørt i stilling. 

Min konsulent gav mig for nogle år siden et godt råd i forbindelse med såning, hvor han 
anbefalede at så dæksæden først og derefter så græsfrøet lidt på skrå i forhold til kornet, så 
græsfrøet ikke skulle konkurrere så meget med kornet om at få lys og luft nok. Det kan varmt 
anbefales! 

Fællesskemaet er blevet gennemgået og indsendt med en særskilt anmodning om afhorning af 
kvæg, da EU ikke længere accepterede, at det var et kryds sat i fællesskemaet, som dannede 
baggrund for afgørelsen om afhorning, så vær lige opmærksom på dette. 

Jeg kan oplyse, at jeg har modtaget en godkendelse til afhorning efter at have ventet i ca. 4 uger. 

Med venlig hilsen 

Jens M. Rasmussen. 

 



DE GRÅ SIDER 
2 

 

Sæt X i kalenderen 

26. maj Generalforsamling 

1-2. juni Det sønderjyske fællesskue 

8-10. juni Roskilde dyrskue 

15-17. juni Det fynske dyrskue 

15-16. juni Det østjyske dyrskue 

5-7. juli Landsskuet i Herning 

27. juli Ribe dyrskue 

1. august Deadline for nyhedsbrev 

27. oktober Temadag 

HUSK Kalvens navn skal starte med O i 2018! 

Temadag afholdes  lørdag den 27. oktober 2018 

 

Mulige emner til dagen efterlyses, så byd ind med mulige emner, så vi har noget at vælge imellem. 

 

Nord-vest USA og Yellowstone 
12 dage: 25. maj - 5. juni 2018 

En sjælden udbudt rundrejse for alle med interesse for naturoplevelser i 

verdensklasse. Gennem USA`s nordvestlige stater med besøg ved de mest 

enestående og uberørte landskaber i Yellowstone Nationalpark og Rocky 

Mountains og til de tidligere prærieområder med farme og store kvægflokke. 
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På rundrejsen besøges verdens ældste nationalpark Yellowstone NP med 

uerstattelig verdensarv: naturen og dyrelivet, gejsere og varme kilder. Der 

besøges flere kvæg-farme med store kvægflokke og cowboys på hesteryg. 

En interessant rejse med fuldt program, mange varierede besøg og store 

oplevelser. 

 

Pris kr. 19.990,- pr. person. Tillæg for enkeltværelse. 

Fly fra Billund, gode hoteller, morgenmad, alle entreer og udflugter jf. 

programmet, dansk rejseleder, informationsmøde før afrejse. 

 

Rejsen er arrangeret af Mols Rejser i samarbejde med 

Steen Grunnet. 

 

Se hele dagsprogrammet på www.molsrejser.dk 

 

Kære alle medlemmer af Dansk Tiroler Grauvieh forening. 

 

Som det er alle bekendt, har Bjarne Therkelsen valgt at udtræde af bestyrelsen, hvad jeg skal 

beklage. 

Dernæst vil jeg byde velkommen til suppleanten, Lars Nørskov Madsen, som herefter indtræder i 

bestyrelsen, som næstformand, hvor Bjarne havde sæde. 

Jeg glæder mig til at skulle arbejde sammen med Lars og den øvrige del af bestyrelsen og håber på 

et godt og konstruktivt arbejde fremadrettet. 

Med venlig hilsen 

Jens M. Rasmussen, 

Formand. 

www.molsrejser.dk
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Kære alle medlemmer af Dansk Tiroler Grauvieh forening. 

 

I forbindelse med en gennemgang af foreningens vedtægter og andre papirer fremgår det, at 

medlemslisten har ligget offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

Jfr. Persondataloven, må almindelige personoplysninger ikke uden udtrykkeligt samtykke 

videregives. 

Jeg har derfor haft kontakt til vores webmaster, som nu har fjernet medlemslisten fra 

hjemmesiden. 

Det har selvfølgelig været bekvemt, at medlemslisten på den måde var tilgængelig, men i disse 

tider, hvor der begås identitetstyveri, ude blandt befolkningen, har jeg ikke set anden mulighed, 

end at fjerne listen. 

Medlemslisten vil være hos kassereren med de nødvendige oplysninger, der skal være, for at drive 

en forening. 

m.v.h. 

Jens Rasmussen, 

Formand. 
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Dansk Kødkvægs årsrapport 2017 

Dansk Tiroler Grauvieh 

Traditionen tro, er årsrapporten om vores avlsresultater på gaden i slutningen af februar. 

 

Årsstatistikken 

Statistikkerne er at finde på Dansk kødkvægs hjemmeside, på forsiden. Årsrapport 2017. 

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 1 tyr afprøvet der sluttede først i 2017. Den endte på 1679 gram/ daglig tilvækst.  

Det var Markmosens Marster. En Artos/ Bergsteiger kalv. Tyren blev beskrevet i sidste års rapport. 

Et års vægten blev på 528 kg. Så det må siges, er et godkendt resultat. Foderforbruget igen under 

5 FE/kg tilvækst. 

Det er, kan vi godt prale med, rigtig godt. Mindre end 5 FE= 5 kg byg = 1 kg tilvækst.  

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

Men det er slut nu. Idet Ålestrup er lukket, og ikke bliver erstattet af noget tilsvarende. 

Det er ud fra et avlssynspunkt et tab for os i Dansk Tiroler Grauvieh, på den måde som vi har brugt 

Ålestrup. Men vi har nu over 10 års udviklingsdata, og det må vi bygge videre på. 

 

Renracede Grauvieh 

Vi har i dag 318 renracede køer, præcis det samme antal køer, som i 2016.  

Der er i alt 904 renracede dyr, og det er en fremgang på de eksisterende antal køer.  

Det er en fremgang på racen, i antal på 24 dyr.  

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, så husk at registrere. 
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På forenings basis er medlemsantallet næsten status quo, der er cirka samme antal medlemmer 

som året før. En kommer til og en falder fra.  

Der blev født 187 ren racede og faderbestemte kalve sidste år. Et fald på 34 kalve (fra 206). I 

2014/15 lå vi også på 187 kalve. 

Der var 81 registrerede besætninger med renracede dyr, og over halvdelen heraf er medlem af 

vores forening. Heri indgår også ikke så aktive besætninger men der er en ny generation avlere på 

vej. 

Der er igen kun 4 aktive avlsbesætninger. Det er stadig et vigtigt fremtidigt indsatsområde for os.  

Så vi har behov for flere der foretager vejninger og registrering af hele dyreholdet.  

Spørg avlsudvalget om hvordan det foregår. 

Faldet i antal køer og antal renracede kalve tyder på at vi ikke registrere alle løbe- eller 

insemineringstyren.  

Lad os vende det. Med den seneste sædimport i 2017 er det stadig interessant at fastlægge 

faderskabet.  

Der er udført 228 insemineringer, og i et meget bredt udsnit af tyrene.  

Totalt, er det i antal insemineringer et fald på over 12 %, 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 37 dyr, der blev leveret og klassificeret, 

ligger med en klassificering på 9,6 på tyrene (kun tyrer). Der er slagtet 4 kvier der er klassificeret 

med 5,7. Vi må stadig ikke glemme at dyrene skal færdig fedes, også selv om de sælges til slagteri. 

Det er immervæk her vi skal tjene pengene.  

Nu kan vi jo kun ønske en højere afregning for det gode kød der leveres. 

 

Kælvnings resultater 

Den gennemsnitlige vægt på kalvene er 40 kg på kvierne og 42 kg på tyrene. Af 187 kalve vejes 71 

ved fødslen, det er ikke særlig godt. 
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Af tyre vejes i 2017 kun 7 stk. ved 1 år, og vægten er i gennemsnit 523 kg.  

Det er en stigning på 57 kg. Så vi er næsten tilbage på banen, hvor vi var i 2015. 

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 kan ikke gives ros for at der vejes. I 2015 fik vi vejet 13. 

12 tyre er vejet ved 200 dage, og gennemsnittet er på 303 kg. En stigning på 21 kg. Dejligt. 

Målet er på 325 kg. De små drenge skal have mere at æde.  

Vores afprøvning dokumenterer mindre end 5 FE pr. 1 kg tilvækst. Så det kan godt betale sig. 

Af kvierne vejes 11 stk. ved 1 år, og gennemsnitsvægten er 381 kg. En stigning på 21 kg. Også 15 

kvier er vejet ved 200 dage med en vægt på 251 kg (- 9 kg). 

Der vejes det samme antal kvier i 2017, som i 2016. 

Vi skal få vejet flere af dyrene ved 200 og 365 dage. Der mangler aktive avlsbesætninger. 

De avlere der vejer, kan forhåbentligt se fremgangen, eller ændringerne 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.   

Så en vægt er stadig et vigtigt avlsredskab. 

 

Kåringer 

Der er 7 kåringer registreret i 2017, kontra 13, året før. Det er igen en halvering. Det går tilbage for 

os her. Ko antallet er stagneret og så falder kåringerne. Det betyder at vi ikke får kåret vores 

fremtidige avl. Det skal der tages hånd om, og vi må diskutere det ved den næste samling. 

Der er i alt 141 kårede dyr gennem de seneste 5 år. Men 7 stk.! Vi er gået i stå. 

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

forhold til gennemsnittet for alle vores dyr. Vi må have gang i det igen.  

Skal avlsudvalget hjælpe til? Lad os tage det på Generalforsamlingen. 
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Reproduktion 

På reproduktionsresultaterne kan vi se i statistikken at vi får i snit 0,8 kalv pr. år og der 

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

på 27,1 måneder. 

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 

7 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. 

Af 1. kælvekøerne har vi i 2017 fået 50 kalve. 45 stk heraf er vejet ved fødsel. Der var 4 % 

dødfødte, og 2 % døde inden 30 dage. 

6 %, vanskelige og dyrlæge hjælp til kælvning på 6 %. Det er en meget skidt statistik. 

Der er nogle avlere der skal få styr på kælvningerne. Det er vigtigt at vi får rettet op på dette. 

1. kalvs køerne har i årene 2010- 2017 fået 419 kalve, og 362 blev vejet ved fødsel. Der var 6,2 % 

dødfødte, 1,9 % efter 1-14 dage og 0,7 % efter de 15-30 dage.  

Det er katastrofale 8,1 % .  Det er over 7 år, og dårlige år vil stadig være synlige.  

År 2017 har ikke hjulpet på denne statistik. 

Vi skal stadig 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 avler mere fokus på den levende kalv. 

Køerne fik i 2017, 137 kalve og 111 blev vejet ved fødsel. Der var 3,6 % dødfødte, og 1,5 % døde 

indenfor 14 dage. Og 0% fra 15-30 dage. I alt 5,1 %. 

Ved køerne retter dødeligheden sig, og der kan 83,9 % kælve helt uden hjælp.  

Set i forhold til 2016, så er vi blevet bedre, 5 %. 

På 7 års plan, fik køerne 1.127 kalve, og 965 blev vejet ved fødsel. På køerne var der 4,1 % 

dødfødte, og 1,2% døde inden for 30 dage.  83,1% fødes uden dyrlægens hjælp. 
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Årsrapporten er god læsning, og en retningslinje 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.  

I kødkvægsbladet, marts 2018, er en vigtig artikel om leverikter. Den skal i læse. 

 

Årets konklusion må bestemt være at vi stadig skal passe bedre på vores kælvende kvier og køer. 

Vi har tidligere haft en temadag om emnet, men vi må hellere genopfriske det. 

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 afkomsbestemmelsen vi også skal stramme op på.  

 

Af Ole Rasmussen         

Skovbækgaard’s Tiroler Grauvieh 

 

 

Info fra redaktøren 
Alle billeder jeg får ind og som jeg selv tager, ligger jeg ind på min private server, som jeg nu har 

lavet adgang til for jer. 

I kan gå ind på følgende adresse http://ramail.dk:8080/photo/gallery/  

Der vil løbende blive tilføjet billeder, på nuværende tidspunkt er der over 1000 og der er plads til 

mange mange flere 

Med venlig hilsen 

Rune Andersen  

http://ramail.dk:8080/photo/gallery/
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Bestyrelsen og Co. 

Bestyrelsesmedlem/kassere 

Ole S. Rasmussen 

tlf.: 74822023  

mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk  

Sekretær 

Karin Degn  

tlf.: 40415513  

mail: karin.degn@live.dk  

  

Webmaster 

Peter W. Mogensen  

tlf.: 20230552  

mail: winther.mogensen@gmail.com  

  

Formand 

Jens Møller Rasmussen 

tlf.: 25140745 

mail: harbovad@dlgmail.dk  

  

  

Redaktør 

Rune N. H. Andersen  

tlf.: 21660994  

mail: grauviehredaktion@gmail.com  

  

Bestyrelsesmedlem 

Emil Bjerregaard 

tlf.: 40755895 

mail: marialaue@live.dk   

  

Næstformand 

Lars Nørskov Madsen 

tlf.: 97879161 

mail: kashmir1.noerskov@gmail.com 
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