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Formandens klumme
Jeg vil tage udgangspunkt i dronningens nytårstale. Foran os ligger der friske dage og venter på os,
men bag os ligger den tid, der er gået.
Alt, hvad vi oplever sætter spor og giver erfaringer, gode som mindre gode, det må vi bære med os
videre ud i livet.
Mange oplever, at tempoet øges i dagligdagen, også mere end alle kan klare. Der er så meget, man
skal nå både på arbejdspladsen og i fritiden, måske vi skaber nogle af kravene selv. Vi vil jo så
gerne have det hele med.
Der er en tendens til, at vores måde at være sammen på bliver mere overfladisk, mindre
nærværende. Vi tager os ikke tid til at forstå hinanden og vi glemmer at respektere hinanden og
passe på hinanden.
Så når vi i løbet af året mødes til dyrskuer eller i andre sammenhænge, skal vi huske på at være
nærværende, respektere og hjælpe hinanden.
Det vigtige er ikke, hvordan du ser ud eller hvad du har opnået. Men hvem du er, og hvordan du er
overfor andre – dine venner og kammerater. Hvis man har så travlt med at opnå det bedste for sig
selv hele tiden, kan man slet ikke se, hvordan andre har det.
Tillid øges, når vi mennesker mødes og taler med hinanden, vi kan være uenige, det skal der også
være plads til, men det hører med til at vi tænker over tingen og at danne sig en mening. Men vi
skal altid lytte til hinanden og prøve at forstå hinanden, det kommer vi længst med.
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Sæt X i kalenderen
3.-5. maj

Kuisa i Østrig

18. maj

Generalforsamling ved Tove og Jørgen Chr. Andersen

24.-25. maj

Det Sønderjyske fællesskue

1.-2. juni

Lemvig Marked og dyrskue

31. maj - 2. juni

Roskile dyrskue

14.-16. juni

Det Fynske dyrskue

14.-15. juni

Det Østjyske dyrskue

4.-6. juli

Landsskuet, The national show

26. juli

Ribe dyrskue

1. august

Deadline for nyhedsbrev

HUSK Kalvens navn skal starte med

P i 2019!
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Dansk Kødkvægs årsrapport 2018
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 2018.
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.

Renracede Grauvieh
Vi har i dag 303 renracede køer, det er en tilbagegang på 15 moderdyr.
Der er i alt 848 renracede dyr, og det er en tilbagegang på 52 dyr.
Den fremgang vi har haft de seneste 2 år er væk, og vi er sat flere år tilbage i antal.
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.
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 211 ren racede og faderbestemte kalve sidste år. En stigning på 24 kalve. Så vi ligger
på niveau med år 2012.
Der var 93 registrerede besætninger med renracede dyr, og over halvdelen heraf er medlem af
vores forening. Heri indgår også de ikke så aktive besætninger, men der er en ny generation avlere
på vej.
Der er stadig kun 4 aktive avlsbesætninger, og 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 tyder på at vi ikke registrere alle løbe- eller insemineringstyren.
Lad os vende det. Med den seneste sædimport i 2017, og 2019, er det stadig interessant at
fastlægge faderskabet.
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Der er udført 183 insemineringer, og i et meget bredt udsnit af tyrene. Men der er et fald på 20%.
Totalt, er det i antal insemineringer et fald på over 32 %, i forhold til året før.
Årsrapporten giver os også tallene for vores udvikling gennem de sidste 8 år. Det viser 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 36 dyr, der blev leveret og klassificeret,
ligger med en klassificering på 9,0 på tyrene (kun tyrer). Der er slagtet 9 kvier der er klassificeret
med 6,3. 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 39 kg på kvierne og 42 kg på tyrene. Af 211 kalve vejes 69
ved fødslen, det er ikke særlig godt.
Af tyre vejes i 2018 kun 9 stk. ved 1 år, og vægten er i gennemsnit 497 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 der skal arbejdes på at højne gennemsnitsvægten. En forbedring på 10-15 % i
gennemsnit kan være den enkelte avlers mål.
Og der kan ikke gives ros for at der vejes. Vi er langt bagefter fordums tider.
7 tyre er vejet ved 200 dage, og gennemsnittet er på 333 kg. En stigning på 30 kg. Dejligt.
Målet er på 325 kg. De små drenge skal have noget at æde.
Vores afprøvning dokumentere mindre end 5 FE pr. 1 kg tilvækst. Så det kan godt betale sig.
Af kvierne vejes 8 stk. ved 1 år, og gennemsnitsvægten er 388 kg. Også 12 kvier er vejet ved 200
dage med en vægt på 246 kg. (- 5 kg).
Der vejes generelt færre dyr end før.
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.
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Så en vægt er stadig et vigtigt avlsredskab.

Kåringer
Vi er gået i stå. Der er 0 kåringer registreret i 2018, kontra kun 7, året før. 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.
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.

Reproduktion
På reproduktionsresultaterne kan vi se i statistikken at vi får i snit 0,8 kalv pr. år og der
insemineres en del 183 gange i 2018. Kælvnings interval er 418 dage. På kælvningsintervallet, er
alderen ved 1. kalv på 28,3 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
8 års gennemsnits statistiker. De har den egenskab at vise os hvad der sker over en lang periode.
Af 1. kælvekøerne har vi i 2018 fået 52 kalve. 41 stk heraf er vejet ved fødsel. Der var 9,6 %
dødfødte, og 1,9 % døde inden 30 dage.
5,8 %, vanskelige og dyrlæge hjælp til kælvning på 3,8 %. 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- 2018 fået 471 kalve, og 403 blev vejet ved fødsel. Der var 6,6 %
dødfødte, 1,7 % efter 1-14 dage og 0,8 % efter de 15-30 dage.
Det er katastrofale 9,1 % . Det er over 8 år. År 2018 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. De sidste mange år været
tæt på eller over 10 %. Det er meget dårligt.
Der skal mere fokus på den levende kalv hos den enkelte avler.
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Køerne fik i 2018, 159 kalve og 133 blev vejet ved fødsel. Der var 4,4 % dødfødte, og 2,5 % døde
indenfor 14 dage. Og 0% fra 15-30 dage. I alt 6,9 %.
Ved køerne retter dødeligheden sig, og der kan 86,2 % kælve helt uden hjælp.
Set i forhold til 2017, så er vi blevet bedre, 3 %.
På 8 års plan, fik køerne 1.288 kalve, og 1100 stk. blev vejet ved fødsel. På køerne var der 4,1 %
dødfødte, og 1,4% døde inden for 30 dage. 83,4% fødes uden hjælp.
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 kan sammenligne disse tal med webdyr tallene på jeres besætningsoversigt.
Årets konklusion må bestemt være at vi stadig skal passe bedre på vores kælvende kvier og køer.
Det vi lærer på f.eks. temadage, skal vi tage med hjem og anvende 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

Foråret er over os, det er efter længere tids næsten konstante regn, heldigvis blevet tid til
tørvejr og solen er begyndt at skinne, dejligt, så kan forårsarbejdet begynde med såning af
markerne, så vi kan tilrettelægge årets nye høst og grovfoder til vores kære dyr. Vi må håbe, at
vejrguderne vil være mere med os i år.

Kåringsdommerne har begyndt deres arbejde rundt om i besætningerne, så det bliver
spændende, hvordan dyrene bliver bedømt, om de lever op til de forventninger, du som ejer har
til dine dyr.
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Dyrskuetiden er også foran os, har du allerede gjort dine forberedelser?

Dyrskuelisten, med angivelse af hvor i landet der afholdes dyrskuer, finder du på:
Landmand.dk
Her finder du også meget andet nyttig viden.

Dansk Tiroler Grauvieh forening, afholder i år generalforsamling, lørdag den 18. maj 2019, så
reserver allerede nu dagen.
Indbydelse til generalforsamlingen er måske allerede udsendt, når du læser De Grå Sider.

Fortidsminder, kulturarv!
Er du den heldige/uheldige ejer af en landbrugsejendom eller har lejet et stykke jord , hvorpå der
findes fortidsminder, gravhøje, beskyttede diger m.v., så tag dig i agt.
Lad det ikke gå dig sådan, som et landbrugspar i Thy, hvor deres får havde afgræsset på en
gravhøj, hvorved der opstod skader på gravhøjen.
Det medførte et erstatningskrav på kr. 129.000.- til Slots-og kulturstyrelsen for reetablering af
gravhøjen.
Ved Center for Kulturarv, v/Dorte Veien Christiansen fortæller at de har overvejet, hvordan de kan
få alle landmændene i tale, som ejer fortidsminder, men der har ikke været en oplagt mulighed for
at komme i kontakt med dem. Men det er noget, de har fokus på, og som de gerne vil, siger Dorte
Veien Christiansen.
I Landbrugsforeningen SEGES får sagen fra Thy nu konsekvenser for de råd, organisationen
fremover vil give deres medlemmer.
Derfor skal der lyde en kraftig opfordring til alle i Grauvieh foreningen, hvis i har fortidsminder på
jeres ejendom/jord, så sørg for at sætte hegn rundt om, så dyrene ikke har nogen chance for at
ødelægge fortidsminderne, det kan blive en dyr fornøjelse.
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Mobilepay.
Foreningen arbejder i øjeblikket på, at få oprettet en Mobilepay-konto, det er lige før, at vi er i mål
med dette arbejde.

Persondataloven/privatlivspolitik
I forbindelse med at jeg lod fjerne medlemslisten fra hjemmesiden, var der på den sidst afholdte
generalforsamling et ønske, om at have en navne og adresseliste i De Grå Sider, dette ønske
arbejdes der på at få lavet.
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Silkeborg den 31. marts 2019.

Privatlivspolitik for Dansk Tiroler Grauvieh.

Til dig som er medlem af Dansk Tiroler Grauvieh.

Dataansvarlig.
Dansk Tiroler Grauvieh er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer om vores
medlemmer og vi sørger for, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med
lovgivningen.
Indsamling af personlige oplysninger.
Vi indsamler de oplysninger, som er nødvendige for, at du kan modtage medlemsbladet, at vi kan
opkræve kontingent og kan kommunikere med dig.
Foreningen gemmer i den forbindelse følgende oplysninger:
Navn,
Adresse,
Telefonnummer,
Mailadresse,
CHR-nr..

Formål.
Vi indsamler og behandler udelukkende oplysningerne for at vi kan sende dig vores medlemsblad
og opkræve kontingent.
At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem.
At kunne levere varer og ydelser du har bestilt.
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At administrere din relation til foreningen.
At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende.

Hvor længe bliver dine oplysninger gemt?
I forbindelse med registrering af dine personlige oplysninger, opbevarer vi oplysningerne i
foreningen, indtil du ikke længere ønsker at være medlem.
Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab er ophørt.

Videregivelse af dine oplysninger.
Vil kun blive offentliggjort i medlemsbladet med angivelse af navn og postadresse.
Hvad er dine rettigheder?
Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger.
Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget.
Retten til at få sine personoplysninger rettet eller slette oplysninger, der er urigtige eller
vildledende.
Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
Brug af billeder på hjemmesider, sociale medier og internettet samt foreningsbladet.
Drejer det sig om portrætbilleder, skal der altid foreligge et samtykke fra personen der er
afbilledet, inden billedet lægges ud.
Situationsbilleder optaget i forbindelse med dyrskuer eller andre lign. Aktiviteter, skal være
harmløse og ikke krænkende for den enkelte.
Foreningen indhenter samtykke fra de personer, der er afbilledet.
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Når du som person selv melder dig ind i foreningen, beder vi dig om dine personoplysninger som vi
registrerer og opbevarer som anført og dermed har du givet dit samtykke til foreningen.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at give foreningen besked om det.

Revison af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken
ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage
meddelelse herom.
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Bestyrelsen og Co.
Formand

Næstformand

Jens Møller Rasmussen

Lars Nørskov Madsen

tlf.: 25140745

tlf.: 97879161

mail: harbovad@dlgmail.dk

mail: kashmir1.noerskov@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Rene Nørgaard nielsen
tlf.: 50480013
mail: renenrgaard87@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Anette Andersen

Emil Bjerregaard

tlf.: 20779882

tlf.: 40755895

mail: hoey@ramail.dk

mail: marialaue@live.dk

Kassere

Webmaster

Ole S. Rasmussen

Peter W. Mogensen

tlf.: 74822023

tlf.: 20230552
mail: winther.mogensen@gmail.com

mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk

Redaktør
Rune N. H. Andersen
tlf.: 61776858
mail: grauviehredaktion@gmail.com
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