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Formandens klumme
Det er nu blevet tid til at se tilbage på sommeren og det efterfølgende efterår, som har været noget af en
udfordring at komme igennem, det havde nok ikke hjulpet meget, hvis man havde været uddannet meteorlog,
for med de forudsigelser med vejret, som de kunne præstere, var jo ikke noget at råbe hurra for.
Det var i høj grad op til den enkelte at hvornår der skulle sættes ind med høst af afgrøderne.
Det var med at have maskinparken gjort køreklar, så det kun var et spørgsmål om at få drejet startnøglen og
komme ud af startboksen, når startskuddet lød, så der kunne blive høstet diverse afgrøder og kørt halm ind,
noget i retning af at være køreklar, som til et ”Le Mans” blot for landbrugskøretøjer.
Det bringer mig lige til at fortælle om et arrangement på landbrugsmuseet, ”Hessel” v/Hvalpsund, hvor jeg
deltog som hjælper, da de skulle afvikle et rekord forsøg i pløjning med ikke færre end 135 Volvo traktorer, der
skulle pløje samtidig.
Da alle 135 traktorer med enten bugseret eller liftophængt plov var kørt i stilling, havde man allieret sig med et
kanonlaug fra Års, der havde medbragt en stor bugseret kanon, som herefter blev affyret, som startsignal til alle
om at begynde pløjningen til optagelse i Guinness rekord, det var et flot syn med alle de gamle mere eller
mindre restaurerede traktorer.
Klimadebatten har efterhånden indtaget en stor rolle i alle medier, det er jo nok også på høje tid, at der bliver
taget hånd om at prøve at få lavet nogle tiltag på verdensplan, for lille Danmark kan jo ikke selv klare det hele,
selv om det nogen gange godt kan lyde sådan.
Om den megen nedbør kan tilskrives klimaforandringer ved jeg ikke, men det har og er en stor udfordring for
mange her i landet, hvor det nogle steder godt kunne se ud, som om at nogle landmænd vil forsøge sig med
risdyrkning, når man ser på de marker som står under vand, men det kan jo også være manglende vedligehold af
dræn samt manglende vedligeholdelse af vandløb fra kommunernes side.
Men hvis det forholder sig, at det er klimaforandringerne, som er skyld i den megen nedbør og dermed højere
vandstand i havene omkring os, så er det jo en helt anden sag.
Så må vi jo sige, at vi trods alt bor et heldigt sted på kloden, for nok har vi her i efteråret fået meget nedbør, men
det er jo ikke noget at regne for, mod den mængde nedbør, som andre dele af verden har modtaget, eller den
hedebølge og tørke, som andre må slås med.
Vi må håbe at beslutningstagerne rundt i verden kan finde fælles fodslag og få lavet en god handlingsplan til
gavn for alle samfundslag.
Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår og tak for året 2019.
Jens M. Rasmussen.
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Sæt X i kalenderen
24. december JUL
31. december Nytår
1. April

Deadline for nyhedsbrev

15. April

Nyhedsbrev udkommer

HUSK Kalvens navn skal starte med

Q i 2020!

Temadag
lørdag den 26. oktober 2019, blev afholdt på Hornsyld Købmandsgaard, Hornsyld.
Dagen startede med en præsentation af virksomheden v/salgsdirektør, Henrik Hedegaard, som velvilligt havde
stillet lokaler til rådighed for vores temadag.
Koordinator, Niels Nielsen, Hornsyld Købmandsgaard fortalte herefter omkring mineraler og deres betydning for
kreaturernes sundhed og reproduktion.
Han ville efterfølgende sende materialet på en mail.
Herefter var det inseminør, Leif Frederiksen, som fortalte om køernes cyklus i forbindelse med brunst, hvad vi
skulle være opmærksomme på, ligesom han omtalte forskellige hjælpemidler, der kunne være aktuelle at
anvende i besætningerne.
Dernæst havde Leif medbragt en masse forskellige organer, hvor han viste hvad der sker i forbindelse med
inseminering.
Derudover var der nogle organer, hvor der var cyster, som forhindrede at en ko ville blive drægtig, endelig var
der et organ, hvor det var muligt at se et foster ved 2 mdr. alderen på størrelse med en mus.
Efter at frokosten var det blevet tid til at dyrlæge, Hanne Lerche, der fortalte om udfordringer i
kødkvægsbesætninger, som indvoldsparasitter og infektioner, der giver problemer ved afgræsning.
Her blev der nævnt løbe-tarm orm, lungeorm, coccidier, leveikter, fluestik og øjenbetændelse.
Det blev anbefalet at kalve bør sættes ud på en græsmark, hvor der ikke tidligere har gået kreaturer, for derved
at mindske risikoen for at blive smittet med løbe-tarm orm.
Dyrlægen fortalte om de forskellige lidelser, som vi skulle være opmærksomme på, herunder opsamle
gødningsprøver fra de enkelte dyr, hvis der var tegn på utrivelighed, og dernæst få gødningsprøven undersøgt,
så der kunne iværksættes en behandling.
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Den nyfødte kalv, sørge for kælvning under hygiejniske forhold, behandle navlen med jod 90%, sørge for at have
råmælk i fryseren, hvis det skulle blive nødvendigt for at hjælpe en evt. tvilling bedre i gang.
Besætningsbesøg hos Peter Baymler, var sidste punkt på temadagen, hvor alle deltagere sluttede op omkring.

Information fra repræsentantskabsmøde i Dansk
Kødkvæg
Fælles blad for alle racer, MS Danmark, bladet bliver gratis at modtage, da det bliver 100 % annoncefinansieret.
Moderniseringsstøtte under 300.000,- kr.
Dansk Kødkvæg har indsendt forslag om, at moderniseringsstøtten også skal kunne søges og modtages selvom
projektet er billigere end de nuværende min. 300.000 kr.
Det vil gøre, at flere kødkvægsbesætninger kan søge om tilskuddet, da det ofte er mindre beløb der her
investeres for.
Dansk Kødkvægs ide er, at der f.eks. skal kunne søges til minilæsser, strømaskiner, kobørster, læskure, blæsere
etc.
Nye regler for Aktive Avlsbesætninger, er udsendt til alle medlemmer.
Malkeorganer, vil fremover blive bedømt på udstillinger/skuer i de racer som har indsendt optium og vægtning
af de fire delegenskaber. Tiroler Grauvieh har indsendt materialer herom.
Persondataloven.
Søren Kørup Christensen udsender en liste over, hvad man som forening må og hvad man ikke må.
Aktuelt fra Landsskuet/kødkvægskuet.
Det havde været en udfordring med kontrollen, som udføres af Fødevarestyrelsen og politi mod lastbiler og
kreaturvogne m.m. til og fra dyrskuer.
Kødkvægskue.
Dansk Kødkvæg vil arbejde på at lave et vinterskue i de år, hvor der ikke er Agromek. De er i dialog med
Messecenter Vesthimmerland om afholdelse af skue i forbindelse med Agro Nord.
Bestyrelsen blev opfordret til at se på mulighederne for at afholde det i Fredericia i forbindelse med NutriFair.
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Hvide aftegninger
Der har igennem de sidste par år været en del snakke og diskussioner om de hvide aftegninger. Der har været
mange meninger og holdninger omkring netop dette emne.
Der er nu blevet tilføjet følgende beskrivelse i avlsprogrammet

Dansk Tiroler Grauvieh skal arbejde for ved selektering af avlsdyr, at der ikke forefindes hvide aftegninger, lyse
klove og hale.
Dyr med disse egenskaber kan heller ikke udstilles. Obs dyrene må ikke farves til udstilling.

Bedømmelse af Dansk Tiroler Grauvieh på dyrskuerne
Tiroler Grauvieh er harmoniske dyr med stærke lemmer og med god kødsætning.
Alt efter årstiden varierer farven fra lysegrå over i mørkegrå til det gråsorte i en glidende overgang.
En udvokset ko vejer mellem 600 kg. og 800 kg, hvor tyrene vejer mellem 950 kg. og 1100 kg.
Krydshøjde for køer er 129-138 cm. og for tyrene 140-145 cm. Dyr udenfor den højde kan ikke blive tildelt
ærespræmie eller ligne.
Dyr hvorpå der findes hvide aftegninger, lyse klove og hale kan ikke fremstilles.
Dyr med disse egenskaber kan heller ikke udstilles, de vil blive afvist ved bedømmelsen. Obs dyrene må ikke
farves til udstilling.
Ved fremstilling af dyrene på – må der ikke vises urolig adfærd. Disse dyr skal trækkes et point.
Udstilling af Ko med kalv her skal kalvens udseende tages i betragtning i bedømmelsen. ( Det er som sagt
kødkvæg vi har

)
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Avlen
Hvad kan vi gøre for at få mere sikkerhed i det vi går og laver i stalden sammen med vores dyr.

Når man sidder og læser tallene for hvad denne tyr har lavet eller er far til, så synes jeg følgende er
tankevækkende. Fødselsforløb - hvad er let med hjælp, er det fordi man ikke kunne vente eller er det fordi man
lige er kommet hjem fra arbejde af og ikke ved hvor lang tid den har været i fødsel.
Vanskelig uden hjælp – den har jeg aldrig kunnet se hvad skulle bruges til, hvis det har været en vanskelig
fødsel, så har man vel hjulpet kalven til verden!
Her har vi en tyr som er blevet brugt en del, der er født 314 kalve, hvor han er registret som far. Men hvad med
de kalve, hvor der ikke er registret en far! Derefter kan vi tage vejningen, hvad sker der lige her. Jeg bliver faktisk
lidt rystet over, at der ikke bliver vejet flere kalve. Husk på det er, det der giver sikkerhed. Reglerne omkring
vejning er blevet meget fleksibel.
Der kan bruges både vægt og målebånd.
Ved 200 dage og 365 dage er der en margen som hedder 60 dage til begge sider, hvor vægten skal indberettes i
mellem. Det må være svært at finde en undskyldning, hvorfor vægten på dyrene ikke indberettet.
Jeg håber dette kan sætte nogle tanker i gang!
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Det var lidt om afkommet, men vores moderdyr må vi heller ikke glemme. Kåringen er et vigtigt redskab i at
finde de rigtige hundyr at avle på.
Jo mere data vi registrere på dyrene jo højere sikkerhed vil det give og vi kan derfor også bedre stole på de tal vi
allerede har.

Importsæd og data.
Vi har ved den seneste import af insemineringstyre passeret nr 50. Vi er faktisk oppe på nr 52.
Det er over årene et højt antal, men det er også en stor vigtighed ikke at få nogen form for indavl i vores race.
Det svar til at vi i alle år her importeret 2 om året, men idet vi importere 4 hvert 1½-2 år, så har vi lidt mere fart
på end da foreningen startede.
Import af insemineringstyre er efter det blev lagt i hænderne på foreningen, vores største indtægts kilde, og
klart det som vi har lavet udstillinger, afprøvninger og foredrag for, som tilgodeser hele alven i Dansk Tiroler
Grauvieh.
Når vi inseminerer vores dyr, så vil vi gerne vide at den tyr vi bruger er et godt valg. Vi lytter til andre avlere der
har brugt samme tyr, og håber at det er et godt match.
Men vi ved det ikke, fordi vi ikke har danske data på nye tyre, eller data på tidligere brugte inseminerings tyre.
Tyrene bliver valgt efter det fine og omfattende katalog, som vi får fra Tiroler Grauviehzuchtverband, i Østrig. I
dette katalog er der en masse data om tyrene, så vi har et kvalificeret grundlag til at vælge den fremtidige avl på.

Stamtavler
Når vi har købt og brugt inseminerings tyre her i landet, så er alle tyre registreret og dna, eller tidligere
blodprøve afkomst bestemt. Så vi har hele stamtavle på plads, og så kan vi få registreret vores data, som vægte,
fødselsforløb, ikke mindst om det er let eller vanskelige fødsler.
Lige netop fødslen er et forløb, der kan være mange meninger og forhold om.
Er koen for fed eller for ung, er den vanskelige at hjælpe, og ligger kalven rigtigt. Der er mange forhold der skal
tages højde for. Det ved den enkelte avler bedst selv, men dataene som kommer ud af forløbet kan være
misvisende på dette punkt, fordi vi ikke importere så mange strå af hver tyr.
Så når nu du, kære læser, ser på de nedenstående tabeller på forløb. Så husk at det ikke altid er tyrens skyld for
om det går godt eller minder godt i et kælvningsforløb.
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Herunder er hoved og bunden af stamtavlerne, som det ser ud i dag. Det kan sammenlignes lidt med den liste
der være i et nyhedsbrev for nogle år siden.
De senest importerede tyre nævnes blot med nummer fordi der ikke er registreret fødsler på dem endnu.
Det er nr. 53052 Serinos. Nr 53051 Dalist Nr 53050 Baruso Nr 53049 Cawiko.
Husk: ALT det der er i disse stamtavler er der fordi vi vejer og registrere. Det er meget vigtigt.
Det er interessant læsning på vækst og dødelighed. Alle stamtavler ligges på hjemmesiden.
Af Ole S. Rasmussen

Herunder kommer tyrene fra den forrige import, og en næsten komplet liste over alle vores brugte tyre.

DE GRÅ SIDER
7

DE GRÅ SIDER
8

DE GRÅ SIDER
9

DE GRÅ SIDER
10

DE GRÅ SIDER
11

DE GRÅ SIDER
12

Dog vil jeg slutte af med de første.
Der er stamtavler på tyrene herfra nr 27 og til nr 1.
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Det er gamle tyre, og stamtavler vil blive lagt på vores hjemmeside.
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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.
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.

DE GRÅ SIDER
15

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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