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Formandens klumme
Nu er det også blevet ulvetid i det Midtjyske.
Grundlovsdag den 5. juni 2019, mødte jeg min nærmeste nabo, da jeg var på vej ud for at få luftet
hunden.
Han stod inde i indhegningen ved hans dådyrhjorte sammen med en anden nabo og en jæger, de
fortalte, at der havde været rovdyr inde i indhegningen og der havde dræbt 2 drægtige
dådyrhjorte.
Den ene af dem, lå inde midt i folden, hvor den var bidt i halsen, den anden lå i det ene hjørne af
folden, hvor den var bidt i halsen og maven var flænset op, fosteret i den var væk.
Der var spor efter rovdyret, som havde forladt indhegningen ved at grave sig ud under det 23o cm
høje hegn, jorden fra undergravningen af hegnet, lå inde i indhegningen og på den udvendige side,
sås det tydeligt at rovdyret var kommet den vej ud, idet det høje græs var lagt ned, væk fra
indhegningen.
Hvordan rovdyret havde forceret det 230 cm høje hegn, var en gåde, men ved nærmere eftersyn
langs med hegnet, blev gåden sandsynlig opklaret.
Langs med indhegningen, er der et fredet dige, beplantet med nogle gamle træer. For år tilbage
var der et stort grantræ, der i en storm væltede ind over hegnet, stubben fra træet var der stadig
og lå og strittede med rødderne lige i vejret, hegnet var dengang kun blevet nødtørftigt repareret,
det var således en smal sag for et sultent rovdyr, at kravle op på rødderne og derfra hoppe ind
over hegnet til de ventende dådyr.
En ulvekonsulent fra Naturstyrelsen blev tilkaldt, han udtog nogle DNA-prøver, som herefter er
blevet analyseret i Tyskland, hvorfra der er kommet svar, at det er en ulv, som havde dræbt
dådyrene.
Ulvehannen har fået kodenavnet GW1156m, som er søn af Dahlener Heide-koblet fra øst for
Leipzig i delstaten Sachsen, den har tilbagelagt en strækning på mere end 700 km fra dens
fødested og til min nabo.s indhegning.
I starten af april 2019, er den konstateret at have været i Niedersachsen, herefter bevægede den
sig hurtigt ind i Slesvig-Holsten, hvor den er registreret otte gange i perioden fra den 14. april – 18.
maj og herefter igen den 5. juni 2019.
Har du set en ulv?
Så vil forskerne gerne høre fra dig på ulv@nathist.dk . Dit navn og andre kontaktoplysninger vil
aldrig blive delt med pressen eller andre, medmindre du selv har givet tilladelse til det.
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Alt dette kan jo så give lidt at tænke over, er mit hegn nu godt nok, skal jeg ofre at sætte en ekstra
tråd rundt om indhegningen eller er der andre muligheder?
Da jeg tidligere har haft får på ejendommen og derfor har hegnet med 4-trådet Poda-hegn, var det
ikke så svært.
For ved anskaffelsen af kreaturerne, havde jeg frakoblet den nederste tråd, da jeg ikke anså det for
sandsynligt, at kalvene ville kravle under tråden, men nu er strømmen igen blevet koblet til den
nederste tråd, så har jeg da gjort noget for at sikre dyrene mod rovdyr/ulve.

Jens M. Rasmussen,
Formand.

DE GRÅ SIDER
2

Sæt X i kalenderen
4-5. Oktober

Kimbrerskue

26. Oktober

Temadag (mere info herom senere)

1. December

Deadline for nyhedsbrev

HUSK Kalvens navn skal starte med

P i 2019!

Generalforsamling lørdag den 18. maj 2019
Afholdt hos Tove og Jørgen Chr. Andersen, Sr. Randsigvej 86, 6800 Varde
28 deltagere

1: Valg af dirigent – Her blev Erling Jørgensen valgt.
2: Valg stemmetæller – Her blev Henning Nissen og Knud Erik Nielsen valgt.
3: Valg af referent - Her blev Anette Høy Andersen valgt.
4: Formandens beretning – 2018 var året hvor foreningen havde 25 års jubilæum i denne
anledning blev der lavet nye kioskflag og banner. Året i gennem var der deltagelse af Tiroler
Grauvieh på følgende dyrskuer: Lemvig, Roskilde, Ribe, Kimbrer, Åbenrå, Skive, landsskuet og
Vinterskuet. Det var dejligt at se den fine opbakning. Til landsskuet i Herning havde vi besøg af
dommere fra Østrig 4 personer i alt 2 ældre og 2 yngre. Fra Østrig havde de medbragt gaver til de
udstillede besætninger på landsskuet. I året havde Anette fået lavet nogle nye flotte rosetter. Der
var et fælles samlingspunkt på campingpladsen, hvor Lars havde sørget for et telt med borde og
stole. Fredag aften var der fælles spisning en super hyggelig aften og lørdag morgen var der
rundstykker ude fra. Der var et godt samarbejde hele vejen igennem. Temadagen i uge 43 blev
afholdt på skovgården i Them. Joan fortalte om dagligdagen i slagterbutikken og Jørgen fortalte
om dyrene på ejendommen. Efterfølgende var der middag i Hampen.
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Hjemmesiden trænger til en opdatering – Peter har afsagt jobbet, da han ikke har tiden til det.
Fremadrettet vil det blive Rune og Pia, der overtager jobbet.
I dansk kødkvægsrepræsentantskab er der blevet arbejdet en del med den ny bekendtgørelse
vedr. salmonella. Jørgen Skov Nielsen er stoppet som sekretær i Dansk kødkvæg, her overtager
Kevin Byskov alt vedr. brugsplanen og Søren Kørup Christensen alt vedr. referater og møder.
Kødkvægets dag er fremadrettet aflyst hvor der førhen har ydet et tilskud på 500 kr. til dagen fra
Dansk kødkvægs side, tilslutningen til dette har simpelthen ikke været stor nok. Der kører stadig
noget videre på Fyn.
Forsikring selskabet Gjensidige har opsagt deres aftale med Dansk kødkvæg.
I efteråret har der været en del problematikker omkring udgående dyr med hensyn til læskure,
håbes der findes en løsning på dette.
Henning Have er udtrådt af Viking ind i stedet er kommet Jørgen Larsen, Charolais og Poul Nygård.
Avlsforummet - Forældreskabsbestemmelserne skal vi være mere opmærksomme på, da der
stadig går nogle kalve rundt uden en registreret far. Der er kommet en ny mulighed med hensyn til
indberetningen af vægte på kalvene. Her er det også muligt at vælge båndmål, det har vist sig at
have større nøjagtighed en først anslået. I forbindelse med mødet i avlsforummet er der blevet
snakket om at lave Webdyr Plus billigere på nuværende tidspunkt koster det 495 kr. årligt, det
håber man at kunne reducere til 300 kr. årligt.
Der opfordres til at man ikke længere importere levende dyr – brug i stedet sæd og embryoner.
Dette begrundes med at man ikke ønsker at ødelægge den høje sundhedsstatus der er i DK.
Viking opfordrer foreningerne til at gøre opmærksom på hvilke tyre der kan bruges til kvier på
brugsplanen. Viking vil holde 10 møder rundt om i landet, på disse møder vil reproduktion og
inseminering være temaet.
Der bliver i Dansk Kødkvæg lavet et nyhedsbrev der er kun registret 130 mailadresser hertil. Der er
derfor blevet vedtaget at alle foreningerne skal sende den videre til foreningernes medlemmer, så
der flest mulige der læser disse sider.
I foreningen er der blevet snakket en del omkring den nye persondataforordning, i denne
anledning er medlemslisten ligeledes blevet fjernet fra hjemmesiden og bliver ikke længere sendt
ud sammen med nyhedsbrevet. Hvad gør vi?? I foreningen bliver der oprettet en mobilpaykonto,
så betalingen fremadrettet bliver nemmere til foreningen. OBS betaling inden modtagelse
fremover.
Anders var røget ud af medlemslisten – Jens beklager fejlen.
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I forbindelse med hjemtagning af sæd fra Østrig har der været lidt problemer med at få tyrene
stambogsført, derfor længere leveringstid. De der har bestilt sæden ønsker mere info omkring
hvornår det kommer hjem. Der er blevet betalt i december, men endnu ikke fået det den 18. maj
2019. Utilfredsstillende.
5: Kassereren fremlægger årsregnskabet til godkendelse – Foreningens kontoer blev gennemgået.
Medlemskontoen har et indestående pr. 03.01.19 på 23.545,31 kr. Her blev der ytret ønske om at
beholdningerne, så som tøj og tryk skal stå med en ultimo værdi for at give et retvisende billede af
kontoen. Avlskontoen (sædkonto) har et indestående pr. 01.01.19 på 48.854,66 kr. Her blev der
nævnt at de 3 beløb vedr. forud betalt sæd skulle have været ført som en skylds post, da
medlemmerne ikke har modtaget varen før 31.12.18 og derfor er medlemmernes penge. Beløbene
har fået kontoen til at se bedre ud end den egentlig er. Dags dato er indestående på kontoerne
således 43.034 kr. på medlemskontoen og 33.524 kr. på avlskontoen.
6: Fastsættelse af kontingent – Der blev foreslået at kontingentet skulle stige, så den fremadrettet
hedder 600 kr. for enkelt medlemmer og 800 kr. for familiemedlemskaber. Dette forslag blev
godkendt, så fra 01.01.2020 hedder kontingentet 600 kr. for enkelt medlemmer og 800 kr. for
dobbelt medlemskab.
7: Avlsudvalgets beretning – Avlsudvalget har arbejdet med i 2018 er at finde de nye tyrer, der
skulle bestilles sæd hjem efter. Her faldt valget på Baruso, Cawiko, Serinos og Dinorus. Dinorus
kunne ikke fås, derfor blev den ændre til Dalis. Der var solgt 98 strå på forhånd og der blev alt i alt
bestil 270 strå hjem i alt. I Østrig er de begyndt med at have en linje der udelukkende avler kød.
Ud over de tyre der er kommet hjem, ligger der også en sædbeholdning i DK fordelt på 7
forskellige tyre. Der blev ønsket fra medlemmer at der blev gjort mere opmærksom på hvorfor
nogle der kunne bruges til kvier.
8: Valg af bestyrelse og suppleant – Her valgte Emil Bjerregård at takke af. Lars Nørskov Madsen fik
genvalg og ny mand i bestyrelsen her blev Niels H. Mikkelsen valgt ind. Suppleanten blev Karin
Degn.
9: Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant – Her fik Jens Carlsen og Knud-Erik Nielsen genvalg,
suppleanten blev Henning Nissen.
10: Valg af 3 avlsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant – Her fik Rene Nørgaard Nielsen og Anette
Høy Andersen genvalg og ny i avlsudvalget blev Louise Nørskov Madsen. Suppleanten blev Jørgen
Chr. Andersen.
11: Evt. – Her blev der ytret ønske om at generalforsamlingen evt. kunne lægge lidt tidligere
grundet konfirmationerne. Iflg. Vedtægterne skal generalforsamlingen ligge mellem den 1. april og
31. maj. Det har vist sig fra tidligere at når generalforsamlingen ligger i april, så er tilslutningen ikke
så stor.
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Forårstur til Kuisa, Østrig 3-5. maj 2019
Der var flere uafhængige af hinanden, som havde arrangeret en tur til Østrig, altså uden at det var
foreningen, der stod som arrangør, jeg har siden erfaret, at foreningen tidligere har stået som
arrangør af en sådan tur, det må vi så overveje om foreningen på et senere tidspunkt er arrangør
af en sådan rejse.
Det var en fantastisk tur, som bød på mange oplevelser.
Vores Østrigske værter, v/Sebastian Eder, havde lavet et program, hvor der skulle besøges 2
besætninger med malkekvæg og 1 kødkvægsbesætning.
Torsdag den 2. maj besætningsbesøg hos Hubert Lechleitner, i Wenns , som havde en besætning
på ca. 70 dyr, hvor de 30 var malkekøer.
Han havde en stor erfaring med dyrskuer, hvor han har haft megen succes med sine dyr, hvad
Edelweis blomster, brændt ind i hornene vidnede om.
Landmændene i Østrig har nogle helt anderledes udfordringer end vi er vant til i lille Danmark, det
at bruge halm til strøelse er næsten utænkelig, idet halm bliver importeret og er meget dyrt at
bruge.
Hos Hubert lavede han rundballer med græs, som så blev lufttørret i laden, hvor det var muligt at
tørre 8 rundballer ad gangen, der var stillet 2 ovenpå hinanden, hvorefter der blev blæst varm luft
op i ballerne, når den nederste var klar, blev der byttet rundt på ballerne for til sidst at blive
beluftet med kold luft.
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Opvarmningen foregik med et flisfyr i kælderen under laden.

Besøget blev afsluttet med, at værten, Hubert og hustru bød

på en lille snaps og vi kvitterede med 1 fl. Gl. Dansk og 1 æske Anton Berg chokolade.
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Herefter kørte vi til en bjergrestaurant, Gachenblick, hvor vi indtog en frokost for egen regning.
Efter frokosten var der mulighed for at gå ud på et udsigtspunkt, hvorfra der var en fantastisk
udsigt.
Eftermiddagen og aftenen var herefter fri.
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Fredag den 3. maj var der igen besætningsbesøg, denne gang hos Ossi Stadelwieser og Christine i
Lafairs, Pfunds, for at komme dertil , passerede vi på et tidspunkt gennem en 7 km lang tunnel.
Hos Ossi og Christine har de en malkebesætning på 15 køer plus opdræt samt nogle Haflinger
heste.
Stalden var af nyere dato, men stadigvæk var der tale om bindestalde, som var lyse og venlige at
færdes i.

I umiddelbar tilknytning til stalden var laden, hvor der her blev opbevaret løst hø i en kæmpe grav,
men også her blev høet beluftet fra bunden med varme fra et flisfyr i kælderen under stalden.
Der skal jo noget mekanik til at håndtere høet og her havde Ossi en kran, der er sammenlignelig
med de kraner, som sidder på lastbiler.
Kranen var monteret i loftet og forsynet med et førerhus, hvorfra man på sikker måde kunne
hente høet op fra kæmpegraven.
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Om sommeren kommer nogle af køerne på almen for afgræsning og her bliver de også malket,
hvordan får man så mælken ned fra almen, jo mælken bliver transporteret i en pipeline længere
ned af bjerget til en tank, hvorfra tankvognen henter mælken og bringer den til mejeriet.
Christine og Ossi bød på kaffe og hjemmebagte boller m/pålæg og kage, som vi indtog i laden.
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Christine fortalte, at hun passer dyrene om sommeren, hvor Ossi og sønnen tager ud for at bygge
huse, om vinteren bytter de roller, så er det hendes tur til at tage hjemmefra, idet hun da tager ud
som skiinstruktør.
Udover deres kreaturer, havde de også en mindre afdeling for Haflinger heste, hvor der på den
modsatte side af vejen, var blevet bygget ny hestestald. Fantastisk flot byggeri.

Efter et dejligt besøg hos Christine og Ossi, kørte vi alle tilbage til Kuisa i Imst.
På Kuisa, blev vi budt på middagsmad i cafeteriet, en fantastisk gestus, de her udviste overfor for
os alle.
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Efter middagen, var der mulighed for at se staldene, hvor der var begyndt at ankomme dyr til, så
de kunne være klar til det store skue lørdag og søndag.

Eftermiddagen bød på endnu et besætningsbesøg, denne gang var det hos en kødkvægs avler,
Bernhard Baumann i Tarrenz, som har en besætning på 10 moderkøer.

Vi blev mødt af en meget stolt kødkvægavler, der nu fik besøg fra Danmark.
Han viste beredvilligt rundt og fortalte stolt om hans dyr, hvor sønnen var kørt i stilling til at
overtage ejendommen, som havde været i slægtens eje, gennem mere end hundrede år.
Han havde en ko, som skulle med på udstillingen i Kuisa og derefter var den solgt, til en landmand i
Frankrig.
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Da besøget nærmede sig sin afslutning, blev vi også her budt på snaps af lokal oprindelse og
ligesom hos de andre meget gæstfrie værter, takkede vi også her med at give dem 1 fl. Gl. Dansk
og 1 æske Anton Berg chokolade.

Resten af eftermiddagen var herefter overgivet til selvstudie.
Fredag aften bød på kunstfernisering i Kuisa-bygningen m/pindemadder.

Lørdag formiddag begyndte i Kuisa, hvor der nu var fyldt op med masser af Grauvieh-køer, kvier,
tyre, stude og kalve, som nu skulle bedømmes.
Et rigtigt flot syn, at få lov til at overvære.

Lørdag aften var vi alle indbudt til at deltage i festaftenen, da vi ankom til festteltet, var der
reserveret bord til Danmark, Norge, Letland, m.fl. ,hvor vi fik pladser i umiddelbar nærhed af
scenen.
Der var en servitrice, som var tilknyttet Danmark.
Der blev serveret en flot 3-retters menu, hvor vi så selv betalte for drikkevarer.
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Da middagen nærmede sig sin afslutning, var der underholdning fra scenen, hvor en konferencier
fra den lokale radio styrede slagets gang, der var underholdning fra den lokale designerskole, som
fremviste deres flotte kjoler og folkedragter, der var musikunderholdning i bedste Tiroler udgave,
desuden var der optræden af 5 mænd, som slog med pisk i takt til musik, alt sammen blev optaget
af den lokale radio, for at blive sendt den følgende onsdag.
En helt igennem hyggelig aften.
Søndag stod igen i udstillingens tegn, med mange flotte dyr der blev præsenteret af både børn,
unge og ældre.

Der skal herfra lyde en stor tak til den Østrigske Grauvieh forening, for deres store gæstfrihed
overfor os alle.
Jens M. Rasmussen,
Formand.
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Dyreskuer der indtil skrivende stund, er blevet afholdt i 2019, hvor der har været udstillere af
Grauvieh kreaturer er:
Det Sønderjyske Fællesskue, Lemvig dyrskue, Roskilde dyrskue, MidtWest Farmshow i Skive,
Landsskuet i Herning og Ribe dyrskue.
Der skal lyde en stor tak til alle, som har deltaget i skuerne og dermed været med til at
repræsentere Grauvieh racen på bedste vis.
Tillykke til jer, som er blevet præmieret.
Dansk Tiroler Grauvieh.s vandreklokke blev i år på Landsskuet i Herning, tildelt Jørgen Christian
Andersen, Varde, tillykke.

Temadag i Dansk Tiroler Grauvieh 2019, er lørdag den 26. oktober 2019, særskilt indbydelse hertil
bliver fremsendt på mail med angivelse af emne, og stedet, hvor Temadagen bliver afholdt.

Landbrug og Fødevarer SEGES har fremsendt en formular, som alle besætningsejere bedes
underskrive, således at der er en aftale mellem besætningsejer og SEGES om videregivelse af
besætningsdata fra Kvægdatabasen til avlsrådgiver/raceforening.
Formularen fremsender jeg til alle medlemmer, hvorefter I udfylder den og fremsender den til
SEGES direkte.

Jens M. Rasmussen,
Formand.
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Danmark rundt med dyrskuer 2019
Det første dyrskue hvor der var Tiroler Grauvieh præsenteret var det Sønderjyske dyrskue. Her
blev der fremvist 4 dyr fra racen.

På Roskilde dyrskue blev der
fremvist 3 Tiroler Grauvieh.

Dernæst kom Lemvig dyrskue hvor der mødte 9 katalognummer op af Dansk Tiroler Grauvieh, her
må man sige at Grauvieh tog deres del af ærespræmierne. På dette skue blev det en Grauvieh, der
blev interbreed vinder. Tillykke med det fine resultat.

Sofie Hinge der står foran koen
vandt også mønstringskonkurrencen.
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Herefter gik turen til Skive Farmshow. Her mødte 6 katalognummer op for Tiroler Grauvieh. I Skive
var Tirolerne igen flittigt repræsenteret blandt ærespræmievinderne.
Bedste kalv gik til Rene Nørgård Nielsen

Så kom Landsskuet i uge 27 i Herning hvor der var 12 katalognummer der mødte frem. Disse dyr
kom fra 6 forskellige besætninger, men der er plads til mange flere.

Bedste Tiroler Grauvieh på Landsskuet

Gruppen af køer u/kalv
hvor Emil Bjerregaard
løb med sejren.
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Mønstringskonkurrencen kan vi også
være med i, alderen er ikke nogen
hindring.
Selvom man kun er 3 og 6 år.

Sidst i juli kom Ribe dyrskue, det blev igen et
dyrskue med omkring de 30 grader. Her mødte
der 4 dyr frem. 2 Goldkøer, 1 ko med kalv og 1
kvie. Her kunne vi igen måle os med de bedst.
Her fik racen en flot 2. plads til interbreed med
24 point.
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I skrivende stund ved jeg at der også er tilmeldt Tiroler Grauvieh på Aulum Dyrskue, det bliver
spændende at se hvad de kan udrette der.
Husk at der også er Kimbrerskuet i Års den 4. og 5. oktober. Sidste tilmelding til dette er den 30.
august, få nu meldt til så vi kan få et hyggeligt skue. Ses der ude.

Landsskuet 2019
Der blev også konkurreret i besætningsgrupper ideen med dette er at finde 3 dyr fra sammen
besætning som passer bedst sammen. Her kigges der både på type, ideale og helhed.

Denne gruppe er fra Fam. Andersen

Denne gruppe er fra Henning Nissen
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”Når enden er god er alting godt”

Afkomsgrupper:
Her blev der fremvis 2 grupper.

Denne gruppe er efter Skarrild Frederik Den gruppe er efter Landlyst Kalle, der er søn efter
Skarrild Frederik.
Det er 2 rigtig fine gruppe der arbejder i den rigtige retning. I den unge gruppe til venstre kan man
se at alt det positive efter Skarrild Frederik bliver ført videre, plus der bliver puttet mere kød på i
området fra krydset og ud til sædebenet og det er kun positivt.
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Landsskuet 2018
Præmieliste:
Tyre:
23 point

Niklas Trode

Landlyst Kalle

Højde: 142 cm

Vægt: 990 kg.

Født 9. maj 2014

Kvier:
Bedste Grauvieh under 24 måneder og ærespræmie
24 point

23 point

22 point

Fam. Andersen

Landlyst Oline

Højde:

Vægt: 452 kg

Henning Nissen

Nanna

Højde:

Vægt: 408 kg

Lars Nørskov Madsen

Nørskov Nelly

Højde: 133 cm

Vægt: 470 kg

Født 8. februar 2018

Født 16. december 2017

Født 27. februar 2017

Køer m. kalv:
Bedste Grauvieh, bedste over 24 måneder og ærespræmie.

24 Point

23 Point

Fam. Andersen

Skarrild Filippa

Født 25. maj 2010

Højde: 137 cm

Vægt: 687 kg – Kalven 309 kg

Henning Nissen

Emma

Højde: 137 cm

Vægt: 646 kg – Kalven 266 kg

Født 25. februar 2009

Køer u. kalv:
23 point

Emil Bjerregaard

Lægård Kiara

Højde: 136 cm

Vægt: 680 kg

Født 2. oktober 2014
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23 point

23 point

22 point

22 point

Fam. Andersen

Landlyst Karla

Højde: 134 cm

Vægt: 646 kg

Henning Nissen

Heidi

Højde: 139 cm

Vægt: 707 kg

Rene Nørgård Nielsen

Lægård Nela

Højde: 133 cm

Vægt: 561 kg.

Fam. Nørskov Madsen

AHA Laura

Højde: 132 cm

Vægt: 584 kg.

Født 8. marts 2014

Født 1. februar 2012

Født 5. april 2017

Født 8. april 2015
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Hvem sidder i bestyrelsen?
Jens Møller Rasmussen
Harbovad 2, Funder,
8600 Silkeborg.
29790145.
Mail: harbovad@dlgmail.dk
Min baggrund er den, at vi har haft får i 28 år, med en besætning på 115 moderfår, som blev
udfaset, fra efteråret 2012, hvor vi startede med at købe 4 Grauvieh kvier, som vi selv fik
insemineret, året efter købte vi yderligere 2 drægtige kvier. Som alle kom med kalve i 2013 og
2014, så var vi ligesom kommet i gang.
Fra påsken 2015, var alle får udfaset og der var nu kun ren -racede Grauvieh køer og kalve i
løsdriftsstalden.
Foråret 2015 begyndte vi, på omlægning til økologi, hvor vi valgte at omlægge, både dyr og jorden
på samme tid.
Vi avler selv alt grovfoder på egen- og forpagtet jord, ligesom afgræsning også foregår på
forpagtet jord.
Alle tyrekalve, bliver studet samtidig med afhorning.
Alle køer og kvier bliver insemineret med importeret sæd fra Østrig.

Lars Nørskov Madsen
Jeg hedder Lars Nørskov Madsen og bor på Jegindø.
Vi overtog min fars slægtsgård i 2006, hvor vi startede et stutteri på med Welsh Cobs.
I 2010 fik vi vores første køer, som er en blanding mellem Galloway/Dansk Blåkvæg.
I 2012 fik vores datter kendskab til Tiroler Grauvieh, da hun gik på UCH Landbrugsskole i
Holstebro.
I 2013 købte vi vores første Tiroler Grauvieh Landlyst Julie og Iben af familien Andersen fra Varde,
siden er der kommet flere til købt hos Peter Baymler og Uch Landbrugskole.
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I starten inseminerede vi kun, men i 2016 købte vi tyren Leonardo af Henning Nissen. Så nu bruger
vi ham mest, men vi inseminerer også stadig.
Vi startede i 2017 med at bygge ny syald, men den blev først færdig til dyr til indbinding 2018. At
bygge ny stald, var det bedste vi har gjort, alt er blevet så meget lettere i daglig dagen.
Vi startede med at udstille i 2016 på Landskuet i Herning og siden er der kommet flere udstillings
stedet på igennem årene. I 2019 blev det til et familie foretagende nu, da begge børn har fået
egne dyr nu.

Anette Høy Andersen
Tlf. 20 77 98 82
Jeg har arbejdet med Tiroler Grauvieh siden efteråret 2006, hvor mine forældre skiftede
malkekøerne ud med kødkvæg. Jeg fik mit eget chr.nr. 1. juli 2011 hvor jeg købte den første kvie.
Dyrene går sammen med mine forældres, samlet set går der ca. 14 års køer med opdræt.
I dagligdagen går jeg meget op i avl, produktion og optimering af foder. Min tankegang kører
meget i hvor og hvordan kan man gøre det bedre. Min store passion med dyrene er specielt
dyrskuerne og det sociale sammen hold.

Niels Mikkelsen
60199405
Lånumvej 60, 7850 stoholm jyll
Som sagt er mit navn Niels, jeg er født og opvokset på en kvæg gård i det midt jyske. Er ansat som
chauffør ved vogn mand Allan Hansen, Skave, hvor jeg til dagligt kører med kreatur.
Blev medlem af grauvieh foreningen for er år siden og blev i maj 2019 valgt ind i bestyrelsen.

René Nørgaard Nielsen
Jeg hedder René Nørgaard Nielsen og er 32 år. Jeg bor i Lihme ved Spøttrup. For ca. 3 år siden
købte jeg mine første Tiroler Grauvieh køer, den dag i dag har jeg en besætning på 9 års køer og en
tyr, plus opdræt. Til daglig arbejder jeg på et stort landbrug med grise, kører hovedsageligt i
marken.
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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

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Anette Andersen

Niels Mikkelsen

tlf.: 20779882

tlf.: 60199405

mail: hoey@ramail.dk

mail: niels.mikkelsen@hotmail.com

Redaktør
Rune N. H. Andersen
tlf.: 61776858
mail: grauviehredaktion@gmail.com
Kassere
Ole S. Rasmussen
tlf.: 74822023
mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk
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