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Dansk Holsteins aftenmøde
mandag 29. februar 2016 kl. 19,00-21,45

har foreløbigt følgende programoplæg:

Session 1:
Fodereffektivitet og avlsmæssige muligheder for udnyttelse af kommende
viden. 
Hvor langt er forskningen, og kan vi bruge det til noget i Holstein-avlen?

Session 2:
Kan genomisk test bruges i praksis, og vi hører en praktiker, der udnytter
resultaterne både til gavn i egen besætning og med toptyre til avlen.
Hvordan kan vi øge kvaliteten på genomiske resultater og hvilke værktøjer
kan kvægbrugerne bruge?

Session 3:
Hvad har de nordiske Holstein-racer i støbeskeen, – hvad skal forbedres
hos Holstein-koen, og hvad ønsker Holstein-brugerne.
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Tilmelding til udtagel-
seskonkurrencen senest
31-12-2015.

Konkurrencen afvikles på Agro
Nord for udtagelse til klippe- og
mønstringskonkurrencen på
EHRC skuet i Colmar, Frankrig,
15.-18. juni 2016.
Se annonce side 64.

Udflugt til EHRC-skuet
Overvej og meddel gerne for-
håndsinteresse for deltagelse i 3-
dages udflugt til skuet i relation til
videre planlægning. Meddel til
kontoret, tilmelding på hjemmesi-
den.

Kvægkongressen 2016
afvikles i dagene
29. februar-tirsdag 1. marts 2016 
i Herning Kongrescenter

Kvægkongressen har i sit oplæg
naturligvis –flere indlæg rettet på den nu-
værende situation og informationer til en
 bedre fremtid.
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Mod nye mål
Med 10.552 kg mælk og 780 kg fedt + protein er der gode mulighe-
der for at nå de 11.000 kg mælk og 800 og fedt+protein i 2016. Det
er et fantastisk ydelsesniveau for samtlige 344.000 Holsteinkøer, og
det er en fremgang på 22 kg fedt og protein. Men Rød Holstein sæt-
ter trumf på med en fremgang på 32 kg fedt+protein. På toppen af
besætningsydelser er godt 15.000 kg mælk og knap 1.100 kg fedt og
protein igen præstationer fra en række besætninger. Køer med
20.000 kg mælk eller mere er hos Holstein ikke et særsyn, og hos
Rød Holstein er to køer kun få kg mælk fra samme præstation.
En ny Danmarksrekord blev fejret i september, og tre køer har så-
ledes i 2015 haft denne titel. Men konkurrenter er der stadig til at
jage Danmarksmesteren Funkis 1018 hos I/S Breeuwsma. Men og-
så et stort antal andre køer runder både 100.000 og 150.000 kg
mælk såvel som 10.000 kg fedt+protein.

Med hensyn til holdbarhed kvalificerer Holstein sig absolut godt.
Avlsmæssige kvaliteter har de i høj grad, men der er en mangeårig
tradition for, at mælkeproducenterne vil have alle kvier ind til ”af-
prøvning”, og så må de til tider vælge at slagte velfungerende køer,
– der er bare ikke flere staldpladser. Her kan ændring af traditioner
overvejes til fordel for andre managementsystemer der betyder, at
2. og 3.-kalvs eller ældre køer får lov til at producere de 2-4.000 kg
mælk mere årligt, som de ville kunne det. Mælkeproduktionsop-
gørelsen viser klart hvad vi bare kan gribe ud efter.

Årsmødet arrangeret af Østlige Øers Holstein blev en fest. Mange
resultater kunne omtales med glæde, og andre emner blev lagt ud
til en debat med deltagernes indspil. Elementer i NTM og avlsmål
er altid til debat, og det fælles mål er fortsat at arbejde for Holstein-
koen og en god fremtid for de mælkeproducenter, der holder af
Holstein. De ledelsesmæssige værktøjer, som stilles til rådighed,
kan yderligere hjælpe nogle skridt videre mod bedre økonomiske
resultater.

Det nordiske arbejde omkring avlen med Holstein-koen fik også en
runde, idet emnet blev berørt i beretningen, men også på et fælles
Nordisk Holsteinmøde dagen efter årsmødet.

Deltag i avlsarbejdet, udvid kendskabet til de tyre, du vil bruge, test
måske alle eller en del af de bedste kvier i din besætning, – måske
eller givetvis er der også i din besætning nogle spændende dyr med
høje genomiske værdier, der skulle udnyttes i at bære den avlsmæs-
sige fremgang videre frem for Holstein.

Glædelig jul og godt nytår 2016
Keld Christensen

Dansk Holstein
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Forsidebillede:
Gjorslev Goldsun Thilde EX-96
blev vist frem ved årsmødet i de
gamle hestestalde i Bredgade
(foto: Han Hopman)



Årsmøde 2015 i Korsør
Uddrag af beretning ved Kristian Nielsen og Keld Christensen, 
Avlsforeningen Dansk Holstein

Fra månedsstatistikken blev der
kigget på en række forhold med
grund til at glædes, men også et
par punkter at forbedre yderlige-
re og således øge indsatsen.
Ydelsen er det seneste år er steget
med 375 kg mælk med ekstra 11
kilo fedt og 12 kilo protein og de
renracede Holsteinbesætninger
nærmer sig her den 31. juli 2015
med 791 kilo værdistof de 800
kilo måske til oktober.

Kalvedødeligheden falder stadig
både ved kælvning og fra 0 -180
dage. For få år siden havde vi
over 10 % dødfødte ved 1. kælv-
ning, den er nu faldet til 8,5 %, –
det er stadig højt, men det går i
den rigtige retning. Ved senere
kælvninger er der 4,8 % dødfød-
te, og med døde kalve i perioden
0-180 dage er 5,7 % det laveste
for alle malkeracer.

Kalveoverlevelse er et nyt indeks,
der er beregnet en ”anvendelig”
arvbarhed, og det har en værdi,
så det bør med tages i NTM, –
især da det ikke bremser for
fremgang på andre egenskaber.
Registrering af afgangsårsager er
faldet fra 55 til 52, – det er bekla-
geligt, da det er facitlisten på
avlsarbejdet.

Det blev i år, at Søren Bojers re-
kord for livstidsydelse blev slået,
– ikke bare én, men to gange. I fe-
bruar blev der festet hos Lisbeth
Klinge på Mols og her i august
hos I/S Breeuwsma i Skærbæk.
Mere om sidstnævnte fejring an-
detsteds i bladet. (Se side 32).

Årsmødet var samlingspunkt
for et antal gæster næsten på
samme niveau som i tidligere
år. Østlige Øers Holstein havde
lagt sig i selen for et godt ar-
rangement, og afviklingen var
god. Afstandene fra Korsør til
Slagelse samt Store Heddinge
og retur var naturligvis en ud-
fordring, og for at skabe lidt
hygge var der bustransport til
besætningsbesøgene.

Der var i år igen mødt gæster fra
Tyskland og de nordiske lande,
men derudover havde en af
sponsorerne gæster og leve-
randører fra Nordamerika med
på årsmødet.

I beretningen indledte forman-
den med nogle af de begivenhe-
der, der havde givet anledning til
at hejse flaget for Dansk Hol-
stein:

Der blev lyttet til beretning og diskussion
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Mål og avlsmål
Målet er ikke i sig selv disse fan-
tastiske enkelt-præstationer, men
en ko der uden problemer kan
klare 5-6 kælvninger og 50-
60.000 kg mælk. Hvad skal der så
til for at nå der til? Ja, selvfølgelig
gode stalde, godt foder og en rig-
tig god pasning, men vi gør også
meget i avlen for de egenskaber,
der er afgørende for disse resulta-
ter.

Med NTM er vi i Dansk Holstein
med til at holde bedst muligt up-
to-date sammen med kolleger i
Norden og ikke mindst NAV for
at skabe et konstant bedre avlsre-
sultat.
Den hele tiden løbende opdate-
rede avlsplan i Viking med stor
fokus på intensivt at bruge unge
avlsdyr med høj genomisk værdi
er stærkt medvirkende og skulle
kunne hæve den årlige fremgang
på NTM til 4-5 indeks-enheder.

Ældre køer
Hvad er det så der gør, at en ko
bliver gammel? For at den kom-
mer over 1. laktation er der nogle
ting, der skal være på plads:
O Den skal give mælk nok
O Kan blive med kalv og
O Være nem at arbejde med
– ellers når hun ikke 2. laktation.

Senere kan vi konstatere, at eks-
teriør kommer til at betyde mere
og mere, her kan kåring være et
godt redskab til at give os de nød-
vendige informationer og holde
eksteriøret på rette spor. Selv om
en genomisk test af et hundyr gi-
ver et godt billede af dyrets gene-
tik, – så øges informationsmæng-
de og sikkerheden altså med en
kåring. Derfor opfordres til stadig
at bruge dette tilbud, – det giver
et bedre grundlag for insemine-
ringsplanen, og besætningskårin-

ger tæller også med, når en tyr
får døtreafprøvning.

For de ældre køer i 2. og 3. lakta-
tion er gode ben og et funktionelt
yver vigtige for overlevelse. En ko,
der ikke kan gå eller som er be-
sværlig at malke, slagtes, mens de
lettere overlever en  yverbetæn -
delse eller en ekstra insemine-
ring i senere laktationer. Det be-
tyder ikke, at det ikke er vigtigt at

avle efter alle egenskaber i NTM,
men at vi hele tiden skal finde
den rigtige balance.

Dyrskuer
Når det drejer sig om dyrskuer og
Holsteinkøer, så er der Landskuet
som det samlede billede og alle
de andre lokale til at give mange
gode billeder på udviklingen.
Landsskuet får jo selvfølgelig stor
opmærksomhed, men det er lige
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Tingene går op i en højere enhed. Dyrene har kvalitet, klargøringen er i
orden og trækkerne får vist dyrene perfekt frem. Sådan var det i år for
Torben Kragh og familie samt hjælpere, idet Stortoft Holstein havde
alle 3 Champion dyr hos Holstein og bedste besætnings gruppe hos
både Holstein og Rød Holstein.



så meget de andre skuer, der be-
tyder noget for både udstillere og
de mange som møder landbruget
der. Glæden ved at udstille er
den samme, og byboer får det
samme gode indtryk af landbru-
get, og det er rigtig godt at vi kan
bevare de mange lokale skuer, –
de er en vigtig del af at skabe in-
teresse for køer og avl hos børn
og unge, det er en god måde at
fange deres interesse for køerne
på, – så må vi senere give en ind-
føring i hvad avl også er.

Insemineringer og
avlsplan
Avlsplanen i Viking er under sta-
dig og hurtig opdatering. Geno-
misk selektion satte fart på en
række elementer såsom tyrehol-
dets øgede kvalitet, men for at
fastholde og hæve dette niveau
er fortsat genomisk test af mange
tyre og ikke mindst mange hun-
dyr et meget vigtigt led for øget
fremgang. Den avlsmæssige kva-
litet er stigende, og der er en øg-
ning af det genomiske niveau på
anvendte tyre pr årgang på 3-4
NTM-enheder.
For at bevare denne stigningstakt
er test af hundyr meget vigtig, og

her er der også brug for en øg-
ning. I Sverige og Finland er der
god gænge i hundyrtest, i Dan-
mark er Holstein i en lavere takt.

NAV
NTM er blevet optimeret på en-
kelte forhold gennem de senere
år såsom beregningsmodeller og
øget sikkerhed som følge af muli-
ge forbedringer. Alle små plusser
bliver taget ind og giver her og
der samlet nogle forbedringer,
som vi er forpligtet til at tage
med.

Der er i det seneste år sket føl-
gende
• Forbedret eller ny model for
beregning af frugtbarhed

• Forbedring af genomiske
beregningsmodeller

• Ugentlige evalueringer på
handyr

• Nye grænser for sikkerhed på
avlsværdital

• Indeks for kalveoverlevelse

De første par punkter skal stå 
 ale ne, – som før nævnt skal vi la-
ve de små eller store modelfor-
bedringer, når de er mulige og
kan give en effekt.

Der forventes i nærmeste frem-
tid ugentlige beregninger på ge-
nomisk test på handyr. Testresul-
taterne ugentligt er foreløbige,
men de giver mulighed for at af-
klare 80-90 % af tyrene med for
dårlige foreløbige resultater, og
opdrætterne vil hurtigere kunne
skaffe tyrene af vejen til kalve-
producenter, så de rettidigt kan
komme med i de forskellige krav
til slagtning af kalve. De sidste
10-20 % må afvente den endelige
månedlige kørsel og sammenlig-
ning med gruppen, inden besked
om køb eller afvisning kan gives.
Dette gælder kun for handyrene,
– ikke for hundyrene, hvor resul-
taterne stadig vil være  måned -
lige.
I den forbindelse kan anføres, at
Avlsforeningen Dansk Holstein
har ønsket udformet nye stam-
tavler med avlsoplysninger, – i
nogen lighed med de informatio-
ner vi kender på tyrene eller som
opdrættere med test af hundyr i
Tyskland har kendt til i mere end
et år eller to. Sammen med øn-
sket til denne information har
Avlsforeningen fra en af fonde-
nes årlige afkast sat penge af til
støtte for dette projekts hurtigere
gennemførelse. Aftalen er at den-
ne stamtavle er klar inden nytår,
– det ligger der en underskrift på
mellem Avlssystemer og Dansk
Holstein med naturligvis pro-
grammørerne i spil.
Avlsværdital med en lavere sik-
kerhed kan naturligvis hoppe op
og ned, – sådan er de avlsmæs-
sige love. Når tyrene har fået de
første resultater på basis af egne
døtre, har disse resultater haft en
tendens til at hoppe i begge ret-
ninger, – men sluttende med for
de flestes vedkommende tæt på
resultaterne fra de senere geno-
miske resultater. Derfor er of-
fentliggørelsen af avlsværdital på
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basis af døtreafprøvning udsat til
højere sikkerhed er opnået, så-
ledes at stabilitet er øget. Det
gælder jo ikke i samme grad som
før genomisk tid, at vi skal have
nye tyre i gang. Det er en rigtig
god beslutning.

Ungdyroverlevelse
De seneste nye indeks er Ungdyr -
overlevelse. At fodre og arbejde
med kalve og så på et senere tids-
punkt bare konstatere at de dør,
det er dyrt, og jo længere de lever
desto dyrere, hvis de altså skal/vil
dø. Det er ikke god dyrevelfærd
og koster mange penge.
Der er økonomi i at ungdyrene
overlever, og der er forskelle mel-
lem tyre, – så vi kan i avlen regne
på det og bruge det til at forbedre
vores arbejde med ungdyr og se-
nere køer, og der er resultater at
bruge i alle tre nordiske lande i
NAV.

Et par points her:
• Ungdyroverlevelse hænger ikke
sammen med andre egenska-
ber ––> skal den forbedres så
skal den i NTM

• At fremgangen for andre egen-
skaber kun påvirkes svagt ved
at inddrage den i NTM

• At en NTM-enhed bliver mere
værd ved at inddrage  ungdyr -
overlevelse i NTM ––> mere pro-
fit til landmanden

Krydsning
Kombinationen af inseminering
med Holstein til Holstein holder
samme høje niveau, og der er ik-
ke noget der tyder på øget kryds-
ning hos Holstein med andre
malkeracer, men snarere lidt me-
re anvendelse af kødkvæg til Hol-
stein og andre malkeracer. Det er
en mulighed, nogle besætninger
finder meget fornuftig for en god
økonomisk udvikling for besæt-

ningernes økonomi, medens an-
dre finder det bedst at sikre at
der er rigeligt eller tilstrækkeligt
med opdræt til at sætte ind og
prø ve af i besætningen.

Da SEGES Kvæg var rundt i lan-
det på regionsmøderne i efter -
året 2014 var et af de store tema-
er, at 40 % af alle malkekvægsbe-
sætninger skulle ind i et kryds-
ningsprogram. Der var ikke tale
om at bruge kødkvæg til en del af
køerne, men udgangspunktet var
rotationskrydsning mellem mal-
keracer.
Allerede dengang anførte Kristi-
an Nielsen, at ”hvis det var det
bedste de kunne komme med i
en krise-situation, så måtte deres
værktøjskasse være meget nær
tom”, og det bærer kun en vej:
Jersey vil ikke krydse, for så mi-
ster de deres ”smådyrs”-fordel,
RDM kan ikke tåle mere, for så
bliver de helt væk, altså skal de
40 % findes hos Holstein, hvilket
vil sige over halvdelen.
Formanden fortsatte: ”Jeg mener
ikke, den andel af krydsningsfro-
dighed, der skal forsvare kryds-
ning, er godt nok underbygget til
at gå så hårdt på. Viking Genetics
International satser stort på
krydsning i især USA i ProCross
selskabet, og måske er turen nu
kommet til Danmark. På et møde
om krydsning har man fra Viking
Genetics International sagt, at
det Holstein kunne tilføre et så-
dant program var ydelse og yver,
og så er det bare jeg spørger: efter
30 år med et totalindeks, først S-
indekset og nu NTM, er vi så ikke
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nået videre end lande som USA,
hvor det bærende har været ydel-
se og eksteriør, så må der være
nogle i kvægsavlsforening og
NAV, der har meget røde ører.
Men vi er kommet videre. Vi har
forbedret de egenskaber, som
krydsning skulle fremme, og med
genomisk selektion er der kom-
met endnu mere fart på frem-
gangen på de bløde egenskaber.
Holstein er den race, der har den
største avlsfremgang, og det skal
vi arbejde målrettet videre på.
Dertil kommer, at alle ønsker
ens artede køer i staldene. Min
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Fordeling af insemineringer 2014-15

holdning er: tænk jer godt om,
inden I starter med krydsning,
det tager kun en generation at
krydse, 5 at komme tilbage”.

Som afslutning udtryktes, at ren-
racede Holstein også i fremtiden
vil være den foretrukne ko til
mælkeproduktion i Danmark og
resten af verden, når vi lytter til
brugernes ønsker og udnytter det
store avlspotentiale, vi har med
genomisk selektion. Når vi tester
alle de bedste hundyr og vi bru-
ger de allerbedste i avlen, så kan
vi nå langt.

Ny i bestyrelsen

Søren Dyssemark 
er ny fra Fyns Holstein

Søren Dyssemark er 36 år og
driver et I/S sammen med
sin far. Ejendommen ligger
på Nordfyn ved Otterup og
omfatter 270 ha, heraf ca.
100 ha til grovfoder og resten
til salgsafgrøder.

Besætningen består af 240
årskøer, primært Holstein,
som bliver malket af 4 Lely
robotter. Søren mener, at
Holsteinkoen har et stort
ydelsespotentiale, og han vil
arbejde for at vi får en endnu
stærkere Holsteinko med
højere livsydelse til følge.  

Velkommen til et spændende
arbejde.

Keld Christensen

Aftenmøde 2016
mandag 29. februar

Kvægkongressen
29. februar – 1. marts

se side 2



Afgangsårsager
Uddrag fra årsmødeberetningen

forhøjet celletal er de oftest an-
vendte afgangsårsager samlet
over alle laktationer. Udsætter-
strategien påvirkes dog stærkt af
antal kvier til indsættelse (Ud-
sætterprocenten), og derfor vil et
øget pres ind også betyde slagt-
ning af køer, der måske slet ikke
behøver denne beslutning end-
nu.

Hvad sker der med
førstekalvskøerne?
En detaljeret udskrift på afgangs -
årsager for køer i første laktation
og på tidspunkt for afgang kan
sætte endnu flere spørgsmålstegn
op. Der er stadig mange dyr i de
forskellige tidszoner efter første
kælvning, men mange af dem er
naturligvis logiske. Hvis ikke en
nykælvet ko malker tilstrække-
ligt, så ryger hun ret hurtigt, –
hvis en ko malker godt men ikke
vil blive drægtig, så slagtes hun
langt henne i laktationen, og så-
ledes kan de forskellige afgangs -
årsager og tidspunkter vurderes.

For køer i 1. laktation er væsent-
ligste afgangsårsag følgende:
• Lav mælkeydelse:
24,7 % – højest 30-180 dage

• Dårlig frugtbarhed:
22,7 % – højest fra 240 og senere

• Klov-/lemme lidelser:
9,4 % – højest v. 180-300 dage
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Afgangsårsager er en del af
den eksamen vore køer helst
ikke skal have for tidlige eller
alvorlige bemærkninger i. Na-
turligvis skal alle køer have en
afgangskode, – så kan vi bedre
følge udviklingen med mere di-
rekte informationer om årsa-
ger til afgang eller om der skal
kigges efter udviklingen for en-
kelte egenskaber.

Vi skal have bedre indberetning
af afgangsårsager end i dag. An-
del af køer med indberettet af-
gangsårsag er faldende, – det skal
vi have rettet op på. Nogle kvæg-
brugere finder, at listen over af-
gangsårsager er mangelfuld, an-
dre ønsker en overskuelig liste.
Dette er et kompromis.

Den samlede statistik for  afgangs -
årsager har kun flyttet sig lidt
over de senere år. Lav ydelse,
dårlig frugtbarhed, problemer
med klov- og lemmelidelser samt

Hvad siger afgangsårsager generelt (alle køer)

Holstein køer 2014 2013 2012

Antal afgået (slagtet eller død) 94.213 93.550 90.214

Lav mælkeydelse 16,6 % 18,0 % 16,9 %

Dårlig frugtbarhed 17,3 % 17,7 % 18,1 %

Yver- og pattelidelser 7,2 % 7,5 % 7,7 %

Stofskifte og fordøjelse 3,6 % 3,4 % 3,5 %

Klov- og lemmelidelse 14,4 % 14,0 % 14,1 %

Andre sygdomme 3,2 % 3,4 % 3,0 %

Forhøjet celletal 12,0 % 9,9 % 10,2 %

Yver- og patteegenskaber 7,0 % 6,8 % 6,8 %

Malketid 1,0 % 1,0 % 1,1 %

Temperament 1,4 % 1,1 % 1,1 %

Uheld/Ulykke 4,2 % 4,2 % 4,1 %

Alder 2,5 % 2,4 % 2,4 %

Paratuberkulose 1,9 % 2,1 % 2,6 %

Andet 7,7 % 8,3 % 8,3 %



• Yver-/patteegenskaber:
7,6 % – højest 0-60 dage e
kælvning

• Malketid:
2,0 % – højst 30-120 dage
med 4-5 %

• Temperament:
2,0 % – højst 30-120 dage
med 4-5 %

Klov- og lemmelidelser i 1. lakta-
tion er samlet 2 % større hos
Holstein end hos de to andre
malkeracer, så umiddelbart er det
ikke en alvorligt svækket egen-
skab, når der kun er knap 10 %
med denne afgangsårsag, – men
den er for os vigtig, netop fordi
køer med problemer i lemmer og
klove kun viser lidt brunst, ikke
kommer til foderpladsen så me-
get som ønsket og derfor også fal-
der lidt i ydelse, – for måske til

sidst at ende på slagteri.
Tabellerne overlades til selvstudi-
um og flere gode konklusioner,
som vi så gerne vil diskutere.
Men for at vi har et godt grund-
lag at diskutere på skal registre-
ringsgraden op, og vi vil arbejde
med dette forhold. Men vi vil og-
så vurdere sammen med andre
racer og personer, om vi har be-
hov for andre afgangsårsager.

Facts om afgangsårsager:

• Registrering af afgangsårsa-
ger skal ske med  ud gangs -
punkt i, at det giver produ-
centen værdi, som bag-
grund for forbedret mana-
gement og opfølgning.

• Afgangsårsager bliver ikke
anvendt direkte i selve
avlsværdiberegningen. I
avlsarbejdet bruges af 
gangs årsager alene på race-
niveau til at få overblik
over racens primære
udsætningsårsager og der-
med hvilke egenskaber, der
bør have særlig fokus ved
fastlæggelse/revision af
avlsmål (NTM).
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Afgangsårsager og laktationsstadium, dage i første laktation

Antal dage i laktation Alle 0-29 30-59 60-89 90-119 120-179 180-239 240-299 over 300

Antal afgået i alt 32.897 2.840 3.226 2.327 1.885 3.597 3.652 3.380 11.990

Registreret afgangsårsag(pct) 63,8 63,6 65,3 65,0 66,8 65,6 64,2 64,9 61,7

Antal med afgangsårsag 20.977 1.805 2.108 1.512 1.260 2.361 2.344 2.195 7.3

Lav mælkeydelse 24,7 19,4 30,3 30,8 33,7 35,7 32,4 24,1 15,9

Dårlig frugtbarhed 22,7 3,0 3,3 2,1 3,7 6,4 12,0 23,5

Yver- og pattelidelser 5,0 9,5 7,6 6,5 5,7 4,7 5,1 5,1 2,7

Forhøjet celletal 4,0 1,2 2,4 3,4 4,4 5,5 6,7 5,5 3,5

Stofskifte og fordøjelseslidelse 2,2 4,7 4,0 2,9 1,9 1,8 1,6 2,0 1,4

Klov- og lemmelidelse 9,4 6,9 6,8 9,2 10,2 10,6 12,4 11,6 8,5

Andre sygdomme 3,1 4,4 3,4 2,6 4,0 3,2 3,

Yver- og patteegenskaber (eksteriør) 7,6 12,4 13,7 10,2 9,0 8,3 7,8 6,5 4,0

Malketid 2,0 1,7 3,6 5,2 4,0 2,8 2,1 1,1 0,7

Temperament 2,0 1,7 3,6 5,2 4,0 2,8 2,1 1,1 0,7

Uheld/Ulykke 5,7 15,6 7,1 8,1 6,1 5,6 5,6 4,8 2,7

Alder 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5

Paratuberkulose 0,9 0,3 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,9 0,9

Andet 8,6 16,4 10,5 9,3 9,3 7,9 6,4 7,8 7,1
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Årets Holstein’er 2015
Af Kristian Nielsen og Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Den eller de, der skal og kan
hædres som Årets Holstein’er,
skal have engagement for Hol-
stein-køer, skal brænde for ar-
bejdet med dem i stald eller i
mødelokalet. Det skal fremgå,
at der er en målsætning med
arbejdet, og det skal naturligvis
udmøntes i den ånd. Der skal
med et moderne udtryk være
noget X-faktor over arbejdet og
interessen for at nå store mål.

Om den person, som bestyrelsen
havde besluttet at hædre, kunne
anføres følgende:
• Årets Holstein’er har engage-
ment, – i høj grad

• Årets Holstein’er har mening
og mandsmod til at udtrykke
dette

Efter en længere introduktion af formanden Kristian Nielsen fandt Torben Kragh ud af, at han sammen med
Tove og døtrene, Kia, Helle og Janni, skulle hædres som Årets Holstein’er

• Han kan deltage i debatterne
med overbevisning, og med
alderen på en særdeles kon-
struktiv måde, – også selv om
han ikke er helt enig med alle
andre i forskellige spørgsmål

• Årets Holstein’er kan de sene-
re år se tilbage på nogle for-
nuftige dyrskueresultater
lokalt og på Landsskuet, men
med en fornuftig attitude
anføres at: ”Vi forventer
ingenting”

• Årtes Holstein’er har hjemme
på bedriften nået en flot re -
sultat gennem godt 25 år med
henblik på at udvikle bedrif-
ten, mælkeproduktionen og
udadtil vise at der er store
ønsker til køernes præstatio-
ner.

Torben Kragh og køerne
Tove og Torben Kragh blev kaldt
frem for at modtage hæderen og
stående klapsalver, ligesom deres
3 døtre blev kaldt til scenen.
På det avlsmæssige plan har Tor-
ben Kragh gennem mange år del-
taget i organisationsarbejdet i
 Vest jydens Holstein og  Avlsfor -
eningen Dansk Holsteins avlsfo-
rum. Han har her fremlagt sine
ideer, og han har motiveret dem,
men også godtaget resultatet af
drøftelser.
Han har været en aktiv spiller
med megen ET og har både solgt
tyre, men måske ikke mindst em-
bryoner herhjemme og i udland.
Af de vel mest kendte tyre er
RGK Bob og tyske Bartus (VOST)
et par af de mest benyttede.



med alle tre Champions hos Hol-
stein og begge besætningsgrup-
per hos Holstein og Rød Holstein.

Torben med familie og
medhjælpere
Familien og mange tidligere med-
arbejdere er med ved sådanne
lejligheder, og det er også for To-
ve og Torben en klar udmelding,
at var de tre piger ikke med i ar-
bejdet, – så var det ikke muligt at
gøre dette arbejde. Og døtrene er
ikke kun med ved dyrskuer, det
daglige arbejde går de heller ikke
af vejen for.
Med de seneste succeser sammen
med mangeårigt arbejde for og
med Holstein fandt bestyrelsen
Tove og Torben Kragh værdige til
at modtage hæderen som Årets
Holstein’er.
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Der er altid mange mennesker, hvor familien Kragh er til stede

I hjemlige omgivelser (foto: Ditte Hammershøj)

Avlslinien blev med årene lagt
over på mere eksteriør af forskel-
lige grunde. Torben kunne lide at
arbejde med typemæssigt gode
køer, og det har han og familien

fundet en stor glæde i at arbejde
med. På dyrskuerne har Stortoft
altid gjort sig bemærket, og gen-
nem de senere år i særdeles høj
grad. 2015 blev nok det største år
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Vi køber løbende – også fra status 2 besætninger:
•Lavdrægtige kvier til Rusland, ca. 2-5 mdr. drægtige,

krav om inseminering.
•Højdrægtige kvier – fra ca. 6 til ca. 7½ mdr. drægtige.

Tilmelding til kontoret eller sædvanlig kontaktperson.

Bovi-Denmark A/S
Sdr. Tingvej 6, DK-6630 Rødding

Telefon: +45 75 50 41 11
E-mail: bovi@bovi-denmark.dk

www.bovi-denmark.dk

Eksport af
dansk avlskvæg



To køer blandt de anmeldte
kandidater markerede sig på
stærkeste vis, og bestyrelsen
havde hurtigt afklaret, at mor
og datter, Anderstrup Shottle
Heidi og Tirsvad-Anderstrup
Snowman Heaven, er i en sær-
lig kategori, og de blev de suve-
ræne avlskøer 2015. I udlandet
omtales de som ”zwei Gigan-
ten”.

I den internationale koverden og
–presse omtales Anderstrup
Shottle Heidi og hendes datter
Tirsvad-Anderstrup Snowman
Heaven som legendariske og gi-
ganter. Og de resultater, som de
begge har opnået primært i den

europæiske Holsteinverden, gjor-
de valget af mor og datter let.

Shottle Heidi kom til Danmark
som et embryon fra Boliver Hea-
ven, og hun er født 9. marts 2009
hos Anderstrup Holstein. Hun
har leveret 17 afkom, 8 tyre og 9
kvier. Blandt tyrene er 7 testet i
Tyskland og de 5 godkendt og
købt af de tyske kvægavlsforenin-
ger TOP-Q og NOG. Blandt Shot-
tle Heidis døtre har flere tyre i
både VikingGenetics og tyske
kvægavlsforeninger, og et par er
stærkt interessante for CRV med
høje gNVI og har derfor leveret
embryoner til CRV’s avlsprogram.
Især tre Snowman-døtre lagde sig

i top på genomiske lister i Tysk-
land og USA. Anderstrup Shottle
Heidi har i Danmark stadig et
gNTM på 13, medens hun i Tysk-
land med gRZG 134 rangerer
som bedste Shottle-datter blandt
444 testede Shottle-døtre.

Tirsvad-Anderstrup Snowman
Heaven er den suverænt bedste
af Shottle Heidis døtre. Hun er
ejet i fællesskab mellem de to be-
sætninger, – hun er født i 2011og
har leveret topgenetik som tyre
og kvier. Hendes gNTM er ”kun”
15, idet Snowman har et lavt avls-
værdital for hunlig frugtbarhed,
men i det tyske gRZG opvejes
dette af andre særdeles stærke
egenskaber. Hun har gRZG 152
og ligger klart som bedste Snow -
man-datter blandt 336 testede i
Tyskland. Hun har fået 12 tyre
godkendt, – heriblandt også et
par stykker til kvægavlsforenin-
ger udenfor Tyskland.

Med 8 x ET som kvie, 58 embryo-
ner og 31 kalve, kælvede hun na-
turligvis først senere, 36 måneder
gammel, men har i 1,2 år præste-
ret en gennemsnitlig ydelse på
23.917 kg mælk, 945 kg fedt samt
780 kg protein. Hun er kåret VG-
87.

Disse to fantastiske køer, – mor
og datter, ejet af Anderstrup Hol-
stein og Tir-An Holstein, blev
hædret som Årets avlskøer og gi-
vet stor anerkendelse for deres
kvaliteter. Disse er senere blevet
applauderet internationalt.
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Årets Avlskøer – 2 giganter
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Kæmpestor applaus og anerken delse til ejerne og modtagerne af
hæderen for Årets avlskøer.
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Anderstrup Shottle
Heidi, VG-89, har
afstamningen P
Shottle x E Boliver x
BW Marshal.

Tir-An Snow Heaven,
VG-87, har fået 12
tyre godkendt til avl i
udenland ske
kvægavlsforeninger.



stein Hall of Fame, og han står nu
sammen med VH Grafit, – op-
drættet af Tirsvad Holstein, som
de to første med denne fantasti-
ske hæder i en spændende geno-
misk tid.

Tidligere Årets tyr, nu omdøbt
til Holstein Hall of Fame, er for
nogle en ærefuld hædring, –
for andre en mærkelig konkur-
rence. Årets vinder og placeret
i Holstein Hall of Fame blev D
Onside, der med 10.000 mal-
kende døtre og i en alder af 12
år stadig kan holde et flot
NTM på 20 i en tidsalder, hvor
det årlige NTM stiger med 3-4
enheder. Han kan noget sær-
ligt.

Tidligere var Årets tyr den tyr vi
kendte med mange afkom og sta-
dig gode præstationer og et godt
NTM. Med genomisk test blev de
nyeste tyre også klart de tyre med
højeste NTM, og flere af disse
blev hædret som Årets tyr, men
de lavede lidt ”uro i rækkerne”,
når de fik NTM på basis af egne
døtre.
Holstein Hall of Fame blev derfor
den nye hæder, og som i sportens
verden er det tit forhenværende
og ældre sportsfolk, der ikke læn-
gere kan leve op til nutidens atle-
ter og udøvere, men som i deres
tid og efterfølgende satte sig nog-
le tydelige spor. Sådan er det nu
også i Holsteins verden.

D Onside er født i september
2003 og solgt til Dansire af Tirs -
vad-Anderstrup Holstein. Fade-
ren er T Officer og moderen Tirs -
vad Manfred Cindy ud af den
meget velkendte og værdsatte
kofamilie Tirsvad Patron Claire
og Luke Classy. Der er 10.000
malkende døtre efter D Onside,
og de fremhæves for deres ydelse,

lette at få med kalv, gode sund-
hed og gode brugsegenskaber, og
det er ialt holdbare køer. D  On -
side’s afkom er ikke i alles øjne de
store og fyldige køer som nogle
ønsker, og derfor er der en grup-
pe der foretrækker andre tyre
med bedre kropseksteriør, men
en meget stor gruppe, som også
sætter pris på D Onside’s egen-
skaber.

I en avlsmæssig toptunet verden
med 3-4 NTM enheders frem-
gang pr. årgang af nye avlstyre i
VikingGenetics, så er det ganske
flot, at en 12 år gammel tyr med
NTM +20 (på årsmødetidspunkt)
fortsat kan gøre sig bemærket.

Bestyrelsen bag hædringen havde
derfor ingen tøven med at pege
på D Onside som næste tyr i Hol-
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Holstein Hall of Fame
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Tillykke til opdrætterne, Tirsvad
Holstein og Anderstrup Holstein,
med D Onside i Holstein Hall of
Fame 2015

D Onside-datter fra Kristian Nielsen, Snedsted, og han har solgt
embryoner af hende





At arrangere et årsmøde er i
den lokale avlsforening en op-
gave, der kræver arbejde, plan-
lægning og mange aftaler. De
Østlige Øers Holstein-bestyrel-
se havde mange udfordringer
med hotel samt møde- og fest-
faciliteter, og så hele logistik-
ken ved besætningsbesøgene, –
der er knap så stor en ko tæt-
hed på de Østlige Øer som
mange andre steder i landet.
Ved besætningsbesøgene kunne
årsmødedeltagerne se frem til
følgende besøg:
• Stine og Johnny Nielsen,
Krogsagergaard ved Slagelse
• Gjorslev med Jens & Peter
Henrik Tesdorpf samt kvæg -
brugsleder, Christian Peder-
sen, ved St. Heddinge

Alle sejl blev sat til på begge be-
drifter. Der var klargjort i fineste
stil begge steder, – på Krogsager-
gaard i en relativ nyere stald med
robotmalkning og en række køer
præsenteret i telt udenfor stald-
døren. Her havde der været stor

hjælp af VikingDanmark i forbe-
redelser af køerne til besøget, og
Stine og Johnny med familien
glædede sig til at modtage gæ -
ster ne og fremvise bedriften. Bå-
de unge og ældre i familien hav-
de taget et slæb med i ugerne op
til festen.
Ud over en række særlige  dyr -
skue køer præsenteret i de gamle
hestestalde på Gjorslev af Chri-
stian Pedersen og mange hjælpe-
re, så tog godsejeren Peter Henrik
Tesdorpf imod på godset og viste
rundt i salene, – og der er megen
historie tilknyttet stedet og man-
ge oplevelser at berette om. Og
alle omkring Gjorslev Gods for-
tæller med stor entusiasme om
historie og resultater, ude som inde.

Tak til arrangørerne
Østlige Øer Holsteins sekretær
Peter Weinkouff Pedersen og for-
mand Johnny Nielsen havde
sammen med den lokale avlsfore-
nings bestyrelse samt flere hjælp-
somme frivillige stablet et godt

årsmøde på benene. De havde
fået god respons fra sponsorer,
”selvom årsmødet blev holdt på
Sjælland”, og de havde tænkt på
de mange udfordringer i logistik-
ken med møde i Korsør og be-
sætningsbesøg ved Slagelse og
Store Heddinge og valgt at tilbyde
bustransport til deltagernes af-
slapning og hygge undervejs. Den
mulighed blev vel modtaget.
I det hele taget blev alle oplevel-
serne vel modtaget. Årsmødedel-
tagerne kvitterede med varm op-
bakning og klapsalver til arran-
gører og besøgsværter sammen
med takken for arrangementet.
I afslutningen bragtes også en
stor tak til sponsorer og støtter
for at stå bag sådanne arrange-
menter til glæde for de mange
deltagere. Og så blev der inviteret
til Brædstrup, hvor Hærvej Hol-
stein den 23. september 2016
åbner for næste årsmøde.
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Tak til besøgsværter og arrangører
Af formand Kristian Nielsen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Besøgsværter samt arrangør med Johnny Nielsen og Peter Weinkouff i spidsen fik stor tak for en god dag på
de Østlige Øer
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Dansk Holstein har haft tre
Danmarksrekorder for livs-
ydelse, mange med 10.000 kg
værdistof og 150.000 kg mælk,
såvel som mange hædret lokalt
gennem året for 100.000 kg
mælk. Og 11.000 kg mælk er i
sigte for Holstein-køerne. Dis-
se fakta bringer os i toppen af
lande/racer med højeste  års -
ydelse og sammen med mange
andre meget væsentlige egen-
skaber også for en økonomisk
produktion helt fremme i fø -
rer feltet, avlsmæssigt vurderet.

vil efter alt at dømme let nå det-
te. Stigning i årsydelsen i mælk
og værdistof ved oktober opgørel-
sen de seneste år har været på ca.
4-600 kg mælk og 20-35 kg fedt +

protein, og månedlige  informa -
tio ner fortæller om god udvikling
på at nå målet.
Gennem det seneste år er hædret
i alt 233 køer med 100.000 kg

Højtydende køer hædret på årsmødet
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Årsydelsen pr. oktober

År Mælk Værdistof

2012-13 9.661 722

2013-14 10.225 758

2014-15 10.552 780

Livsydelser

Navn By Chr. Far Morfar

10.000 kg fedt+protein

Erik Rasmussen Hjørring 37215-01062 T Funkis T Burma

Ladefoged I/S Ravnkilde 31741-02821 T Najade T Tesk

Jens Hansen Erslev 84629-00516 VAR Camaro E Celsius

Jens Oluf Madsen Fårup 41996-01015 B-M Bombay Hondo Aero

Raunhøj Dairy Hjortshøj 25385-01371 KOL Nixon T Burma

Jørn Hjortkær Lemvig 54522-01304 T Funkis T Burma

Bjarne V. Hansen Spjald 56601-01642 V Bojer RGK Bjarne

Jeroen van Straaten Glejbjerg 47461-02219 T Funkis SK Flex

Cornelis J Barsingerhorn Tønder 50055-01236 FYN Lind VE Otto

Gert Jens Chr. Beuschau Padborg 48271-01151 HV Huxley HV Topas

10.000 kg fedt+protein + 150.000 kg mælk

Gunnar Forum Skals 65904-01448 V Bojer T Funkis

150.000 kg mælk

Gårestrupgård Hjørring 36630-01316 T Funkis Choron

Anderstrup Holstein Skørping 30191-01135 C Stormatic T Funkis

Lars Remme Larsen Sørvad 59117-01222 HV Farmer South 1006

Lars Remme Larsen Sørvad 59117-01282 RGK Dandy HV Farmer

En stor gruppe ejere blev hædret for køer med livsydelser
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For et par år tilbage satte SEGES
Kvæg målsætning om 11.000 kg
mælk i 2017. Dansk Holstein har
målet inden for rækkevidden og
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mælk, og heraf er 48 efter V Boj -
er, Ringkøbing Holstein har med
39 køer taget teten foran Him-
merland med 37, og endelig har
af enkeltbesætninger I/S Breeuws -
ma, Skærbæk, haft 7 køer og
Gunnar Forum, Skals, 6 køer til
hædring med 100.000 kg mælk.
Et check tilbage i tiden viser, at
følgende besætninger har leveret
flest 100-tonnere til statistikker-
ne:
I/S Ladefoged, Nørager 21 køer
Bjarne V. Hansen, Spjald 19 køer
Lisbeth Klinge, Knebel 17 køer

10.000 kg fedt+protein
samt 150.000 kg mælk
Køer, der når disse grænser, bli-
ver hædret på årsmødet med ga-
ver og blomster til ejerne. Køerne
til hædring på dette årsmøde er
følgende:

Udviklingen med flere køer med
højere livsydelser ses tydeligt
over de senere år. Det er helt
klart, at længelevende køer har
baggrund i tidssvarende stalde og
gode driftsledere, og det forstår
Holstein-brugerne at have godt

styr på. Der er kommet meget nyt
til omkring ledelsesværktøjer
over årene, køerne har fået nogle
fremragende forhold i mange
stalde, og avlen har siden midten
af 90’erne haft fokus også på
sundhed og reproduktion sam-
men med ydelse, eksteriør og
håndteringsegenskaber.



Livstidsproduktion og -alder
Uddrag fra årsmødeberetningen
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Ydelse og Holdbarhed

Racegennemsnit Holstein RDM Jersey

Alle køer

Årsydelse pr. ko (kg EKM) 10.445 9.786 9.283

Udsætterpct, køer 38,8 41,4 35,5

Pct døde køer 4,9 3,3 5,6

Alder ved 1. kælvn., mdr. 26,1 26,8 24,8

Afgåede køer (slagtede/døde)*

Antal malkeår pr. ko (år) 2,6 2,5 2,8

Livsydelse i alt pr. ko (kg EKM) 26.419 23.263 24.764

Levealder køer (år) 4,8 4,8 4,9

Livstidsydelse pr. levedag (kg EKM) 14,9 13,5 13,8

*Afgåede køer: slagtede/døde indenfor de seneste 24 måneder 

Ydelse og Holdbarhed

Holstein-forskelle

Alle køer Laveste 25 % Gns Højeste 25 %

Årsydelse pr. ko (kg EKM) 9.767 10.403 11.123

Udsætterpct, køer 33,9 39,8 44,9

Pct døde køer 2,9 4,9 6,4

Alder ved 1. kælvn., mdr. 24,7 26,1 26,8

Afgåede køer (slagtede/døde)*

Antal malkeår pr. ko (år) 2,3 2,6 2,9

Livsydelse i alt pr. ko (kg EKM) 22.774 26.339 29.253

Levealder køer (år) 4,5 4,8 5,1

Livstidsydelse pr. levedag (kg EKM) 13,6 14,9 16,2

*Afgåede køer: slagtede/døde indenfor de seneste 24 måneder 

Længelevende køer og livstids-
produktion har det sidste år
været et stort emne, og vi er fra
Dansk Holstein glade for at vi
sammen med andre i rådgiv-
ningen har været med til at
sætte disse emner på dagsor-
den. Vi har i årets løb fået bed-
re redskaber til at vise livstid
og produktion. Den nye mæl-
keproduktionsopgørelse viser
på en god måde, hvad de køer,
der forlader besætningen til
slagtning eller død, har præste-
ret og hvilken betydning det
har for livsydelsen, men også
dagsydelsen fra fødsel til af-
gang.

Mange kvægbrugere kan  over -
veje deres strategi for udskiftning
og anvendelse af al opdræt. Op-
drætsperioden kan være dyr, va-
rierende i besætninger fra 8.500
kr. til 12.000 kr. med et rundt
gennemsnit på 10.000 kr.
For nogen er det en nødvendig-
hed eller ønsket med meget op-
dræt – og tilhørende omkostnin-
ger. Andre har overskud af hun-
dyr, og kan man samtidig sælge
gode dyr i 1. eller 2. laktation til
eksempelvis eksport til gode pri-
ser, så kan det være en god forret-
ning, men ikke altid. For andre vil
et reduceret antal opdræt og en
del af insemineringerne foretaget
med kødkvægssæd og salg af alle
krydsningsdyrene være en god
model.

Hvordan vi end vender og drejer
situationen, så er det vigtigt, at
der er fokus på, at køerne får

længere livstidsproduktion, hvor-
ved der vil være færre dyr gen-
nem opdrætsperioden og flere
køer kan producere længere tid.
Det er ikke et spørgsmål om avl,
det kan køerne godt, – det er et
spørgsmål om at tænke anderle-
des til gavn for økonomi.
Denne tabel viser stor spredning
fra den bedste til den dårligste
fjerdedel af besætningerne hos
Holstein. Der er 1.400 kg mælk
mellem de to yderpunkter af
bedste gruppe til dårligste grup-

pe. Der er 11 % lavere udskift-
ning i bedste gruppe, 3,5 % lavere
dødelighed i bedste gruppe og 2
måneder lavere kælvealder.
De afgåede køer har godt et halvt
år længere produktionstid fra
dår ligste til bedste fjerdedel, der
er 6.500 kg mælk mere, der er
godt et halvt år længere levetid i
bedste gruppe og selvfølgelig der-
med også en højere dagsydelse
fra fødsel til afgang (slagt ning/
død).
Det er et særdeles vigtigt punkt
at rette fokus på, og der er mange
muligheder for simuleringer til at
beregne bedste resultat i de en-
kelte besætninger. Forskellene
mellem bedste og dårligste grup-
pe er så stor, at der skal være me-
re fokus på forholdet.





Årligt indsætter Viking nu 100
tyre i avlen, og for tyre med mi-
nimum omtrentlig 20.000 an-
vendte doser vil tyremoderen
blive hædret. Omtrentlig sam-
me kriterium for tyre solgt til
udlandet. Der var 31 tyre, hvor
moderen blev hædret.

For at tyremødre kan hædres skal
sønnerne være danskfødte eller
danskejede, og det er ejeren af
denne ko, der kan modtage hæd-
ring. Og sønnerne skal være an-
vendt i en vis udstrækning. Det
var tilfældet for ikke færre end 18
tyre i VikingGenetics, og det sam-
me gjaldt for 13 tyre, som danske
opdrættere har solgt til Tyskland.
Med genomiske test og fakta fra
starten af anvendelsesperioden
betyder det, at der er mange tyre
i forhold til tidligere, hvor de døt-
reafprøvede tyre med et større
antal afkom var i mindre antal.

Mange tyremødre skulle hædres
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein
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Her hædres opdrættere af tyre solgt og anvendt i Viking

Vikingejede tyre tillagt på danske tyremødre

Stb nr Kvf NTM* Opdrætter Tyremoder

VH Service 253194 VG 10 D Vagn Kristensen 68803-01659

VH Redwood 255624 VG 28 Frank Pedersen 40953-02606

VH Barkley 255755 VG 21 Tirsvad Holstein 41412-01873

VH Jaywalk 255788 VG 25 Morten Hansen 38000-03673

VH Balboa 255951 VG 23 Morten Hansen 38000-04259

VH Boogie 255962 VG 25 Anderstrup Holstein 33723-04795

VH Odense 255966 VG 29 Gunnar Forum 65904-02944

VH Reynold 256184 VG 26 Vognsild Østergaard 30615-03809

VH Merit 256198 VG 25 Per Kragelund 31899-03746

VH Ponder 256205 VG 27 Martin Hansen 47826-02496

VH Clement 256209 VG 25 Tirsvad Holstein 23714-01974

VH Cupid 256397 VG 27 I/S Svejsagergaard 38950-02386

VH Montee 256584 VG 28 Anderstrup Holstein 33723-04983

VH Blush 256606 VG 37 Flemming Jørgensen 52077-02638

VH Fiery 256615 VG 30 Jesper Thomsen 40693-03282

VH Mindoro 256732 VG 30 F&J Høyer 41654-03560

VH Foster 257044 VG 32 Rønhave 43203-07167

VH Sparky 257050 VG 31 Flemming Petersen 44432-02350
* D angiver døtreafprøvet

Over årene sælges en del tyre til
tyske kvægavlsforeninger, og med
de kvaliteter, som de de seneste
år har fremvist, er tyrene her

brugt i stor udstrækning, – flere
af dem med 50-60.000  sædpor -
tio ner. Der er naturligvis også
hædring af disse tyremødre.
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Mange tyre på få køer blev hædret for anvendelse i Tyskland.

Tysk ejede tyre tillagt på danske tyremødre

Kvf RZG* Opdrætter Tyremoder

Hafnar MAST 136 D Kristian Sloth 56093-01623

Scadoo MAST 106 D Kristian Sloth 56093-01623

Emidio MAST 130 D Risbak 41412-01372

Juno VOST 114 D Tronsmark Holstein 34242-02048

Mangano RBB 148 Lars Andersen 13150-02134

Robo RSH 145 Anderstrup Holstein 30010-01689

Bangard MAST 143 Tirsvad Holstein 23714-02128

Lennon VOST 142 Tir-An Holstein 23714-02265

Leno RBB 148 Tir-An Holstein 23714-02265

Lexington LTR/ZBH 149 Tir-An Holstein 23714-02265

Lobach RSH 146 Tir-An Holstein 23714-02265

Beat RSH 159 Tir-An Holstein 33723-05313

Superman RSH 146 Tir-An Holstein 33723-05313
* D angiver døtreafprøvet

I Tyskland er der stadig en vis ef-
terspørgsel efter tyre med døtre-
afprøvning. Der er brugere, som
stadig gerne vil se en afkoms-

gruppe og dermed et billede af
tyrens avlemåde inden mere ud-
bredt brug af tyrene finder sted.
Ved hædring af de tyremødre

med tyre i Tyskland bemærkes
bl.a. 23714-2265, Tir-An Big Time
Noma, med alene 4 helbrødre i
tyske kvægavlsforeninger. Men
også et par andre køer, Shottle
Heidi og datteren Snowman Hea-
ven havde afkom med til hæd-
ring, og af alle tre køer vil flere
sønner givetvis melde sig de
kommende år på scenen.





Dansk avlsmateriale er værd-
sat ude i verden, og især på
eksporten af levende dyr er
der god efterspørgsel. Vores
mangeårige arbejde med sund-
hed, reproduktion og holdbare
køer gør det interessant at søge
dyr i Danmark.

Bovi-Denmark
Bovi-Denmark har i det indevæ -
rende år, der sluttede 30. septem-
ber 2015, eksporteret 5.741 dyr
mod 7.300 dyr året før. Af de
5.741 dyr er 23 % køer som ho-
vedsagelig er gået til Polen, mens
de største markeder for kvier er
Rusland og Grækenland.
Året har været meget specielt. Fra
begyndelsen af året blev der lavet
mange tilbud til Rusland, men de
købte ikke. Til gengæld blev der
sendt mange køer til Polen. I april
og maj var der stor efterspørgsel,
men for første gang var der in-
gen, der ville sælge. Så det seneste
års tid har været en udfordring,
men der er dog kommet god og
stabil omsætning af dyr til udlan-
det. Mælkepriser, politiske  be -
spænd og økonomiske udfordrin-
ger i mange lande har været årsa-
gen til den svingende kurs.
Det totale antal af køer og kvier
eksporteret med stamtavle fra al-
le eksportfirmaer har de sidste 4
år svinget fra 11.000 til 13.000
med 11.383 fra august 2014 til ju-
li 2015.

Tyre
Igen i år har der været god efter-
spørgsel på genetik fra Danmark.
Tyske kvægavlsforeninger samt
hollandske CRV har været på fle-
re besøg og rost det de har set.
Deres selektionskrav er på indek-
serne ikke anderledes end andre,
men de vil gerne have indtryk af
kofamilie og eksteriør. De stiller
modsat nogle andre større krav
til eksteriør både til moder og til
tyrens genomiske værdier. Der er
på visse egenskaber som eksteri-
ør, temperament og pattestørrel-
se minimumsselektion, idet de
tyske Holstein-brugere stiller sig
meget kritiske til disse egenska-
bers kvalitet.

På årsbasis vurderes den samlede
eksport til omkring 7 millioner
kr. En dejlig opbakning til Dansk
Holsteinavl og ikke mindst de ak-
tive avlere, der gør en stor indsats
for at være på disse markeder.
Tyrene er ikke bare solgt, de står
også stærkt på hitlister i Tysk-

land, og på den tyske hitlister i
sommer var der i alt 10 danske
tyre ud af Top-40. i øvrigt er der
også i andre lande danske tyre på
toppen.

VikingGenetics
International
Sædeksporten fra VikingGenetics
går godt, og der er eksporteret
340.000 doser i 2014-15. Det er
mindre end året før, men udvik-
lingen det sidste stykke tid har
været positiv. De største marke-
der er helt klart Polen med
101.000 doser med Spanien, USA
og Holland på de næste pladser.
Af tyrene er VH Grafit i top med
26.300 doser efterfulgt af VH Pe-
der og D Sol som de næste, – alt-
 så er det stadig de gamle afprøve-
de tyre, der trækker læsset på
eksportmarkedet.
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Export af genetik til kvægavl

eksporteret eksportklar
2015 2015

kvf/land tyre embryoner tyreembryoner

NOG 11 59 2 6

VOST 1 18 1 6

TOP-Q 2 55 2 6

OHG 4

RBW 1 1

CRV 4 118 26

Norge 28

I alt 19 278 6 48

Eksporten af Dansk Holstein-genetik
Fra årsmødeberetningen



Efter at have indtaget morgen-
mad i Storebæltshallen trak al-
le ledsagere ned i gymnastiksa-
len. Her blev der en halv times
tid til hygge og snak, inden vi
kunne byde Peter Mygind vel-
kommen til Korsør. Han havde
ikke let ved at komme ind til
os, da han lige skulle gennem
skolegården på Baggesens-Sko-
len midt i frikvarteret, hvilket
ikke var nemt for den populæ -
re skuespiller.

Peter Mygind holdt et eneståen-
de foredrag om social ansvarlig-
hed og mobning. Et foredrag,
hvor vi kom meget tæt på Peter,
da mange af hans historier invol-
verer ham selv. På trods af det
svære og lidt triste emne fik vi os
også nogle gode grin, – ikke
mindst når Peter fortalte om sin
barndom. Bl.a. om hans aller-
første drengefødselsdag, hvor
hans mor mente, at drengene ik-
ke måtte glemme det feminine
og derfor kun måtte lege  pige -
lege, klædt ud i pigetøj. Nok en
fødselsdag ingen ville glemme.
Han gav nogle fantastiske fakta,
og han understregede, at mob-
 ning ikke handler om onde børn,
men om onde mønstre, og det
var også hans ambition med tv-
programmet: Myginds Mission.
I hans bog Myginds Mission, som
han solgte efter foredraget, er et
citat fra et brev fra en elev i 6.
klasse, som også blev nævnt i fo-
redraget:

Hej Peter Mygind
”Jeg er meget inspireret af dit arbej-

de med mobning og har skrevet en
kort essay til dig:
Mobning, et ord, flere ord, en per-
son, flere personer, mobning er
mange ting. Bomber lavet af ord,
følelsesmæssige eksplosioner, følel-
sen af at være anderledes, grimme
beskeder på facebook, rygter og
mange andre ting. Mobning kan
såre utrolig meget, så meget at nog-
le ikke har lyst til at være til stede
længere.
Men hvad kræver det egentligt at
forebygge mobning? Et ord beskri-
ver det bedst: ANSVAR. En person
der tør sige et enkelt ord: STOP.

Tankevækkende. Et foredrag der
inspirerede og satte tanker i gang.
En stor tak skal lyde til Peter My-
gind for at deltage på årsmødets
ledsagerarrangement. Hvis ikke
det var fordi busserne holdt klar
og mændene var færdige med
årsmødet, kunne Peter have fort-
sat med at fortælle og ledsagerne
kunne have lyttet til endnu mere
inspiration og historier, der viser,
at alle børn vist ligner hinanden.

30 · Dansk Holstein Nr. 4-2015

Ledsagerarrangement – Myginds Mission
Af Stine Tobel Nielsen, Slagelse

Dansk

Holstein

Årsmøde

2016

Sæt kryds

i kalenderen

ved

fredag

23. sept.



For tredje år i træk blev der på
årsmødet sat en kalv på lod-
sedler og udtrukket. Kalven er
afkom af en succesfuld tysk
kofamilie, og der var ønske om
køb af embryoner fra udlandet
på kalven. Samtidig var der sat
2 x 5 sædportioner til udtræk-
 ning på de 500 solgte lodsedler.

Piroschka fra Hessen
Kvien HLM Piroschka blev ind-
købt på auktionen i forbindelse
med det tyske nationalskue i juni
måned. Kvien er tillagt i Hessen,
og Bernd Koch gjorde derfor op-
mærksom på hendes kvaliteter
og muligheder, og hammerslag
endte på niveau som for tidligere
Lottokalve. Afstamningen var
”spændende”, idet kvien er ”out -
cross” og således ikke har alle nu-
tidens mest anvendte tyrefædre i
afstamningen. Den er dog ud af
den internationalt meget værd-
satte Pledge-kofamilie. Der fulgte
med hammerslag i Oldenburg 2
embryo-kontrakter med, således
at der nu skal leveres 9 embryo-
ner. Ved udtrækningen blev Erik
Jørgensen, Risbak Holstein, den
lykkelige vinder.

Missouri-sæddoser
Lotto-kvien er efter tyren Mis-
souri, og dette ville Semen and
Cattle gerne understøtte som for-
midler af sæd efter denne tyr. 10
doser kønssorteret sæd fordelt på
2 pakker a 5 doser blev således
doneret blandt gevinsterne, og
ved lodtrækningen blev de heldi-
ge vindere Thomas Hansen, Rød-
ding, og I/S Flintholm, Brørup.

Tak til Semen and Cattle for den-
ne støtte.

Tak for opbakningen og interes-
sen i at købe lodderne, men nok
mere i muligheden af at blive ejer
primært af en kvie med potentia-
le i samt i år et par ekstragevin-
ster som kønssorteret sæd.
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Lottokalv og sæddoser
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Erik Jørgensen havde købt 10 lodder og heriblandt var det heldige
nummer, trukket af Claudia Koch, på kvien Piroschka

Ved udtrækningen af de to ekstra præmier, – hver på 5 portioner
kønssorteret Missouri-sæd – trak Pia Bælum numre, som var købt af
Thomas Hansen, Rødding og I/S Flintholm, Brørup



I foråret blev der fejret for Lis-
beth Klinges Funkis-datter
med ny Danmarksrekord i livs-
ydelse, men den holdt kun et
halvt år, idet hun grundet syg-
dom afgik kort tid efter, og
måt te se sin tætte følgesvend,
en Funkis-datter fra familien
på I/S Breeuwsma, tage trofæet
som ny Danmarksmester hen
på sensommeren. Der blev fe-
stet med venner og familie ved
den lejlighed.

3 Danmarksrekorder
igennem 2014-15
I år har vi haft 3 køer siddende
på Danmarksrekorder i livsydelse
mælk
• Søren Bojers Cash 934 med

181.838 kg mælk frem til
februar måned 2015

• Lisbeth Klinges Funkis 1164
med 184.365 i februar, men
afgået senere i foråret

• I/S Breeuwsma Funkis 1018
med 185.176 i august måned,
men med mere end 40 kg
dagligt kan hun nå længere.

Funkis 1018 fortsætter
Familien Breeuwsma, Tine og
Jens samt sønnen Jens, inviterede
til fejring af en ny Danmarksme-
ster, og mange mødte op til dette
og et efterfølgende veldækket
bord. Også TV var på stedet, og
sidst på dagen var der endnu et
TV-hold, der lige kom forbi.

Avlsforeningen Dansk Holstein
og Sønderjysk Holstein kunne
sammen hædre den tredje kandi-
dat i racet, – T Funkis-datteren

1018 hos I/S Breeuwsma. Kælv-
ningen i den tidlige sommer for-
løb vel, og den godt 16 år gamle
ko kunne således med ydelser på
40-45 kg mælk dagligt uden kon-
kurrenter roligt arbejde sig der-
udad, til en ny Danmarksrekord
blev slået i begyndelsen af august

2015 med 185.176 kg mælk.
Hun producerer stadig en pæn
ydelse og kan således blot lægge
mere til og skabe en stadig bedre
Danmarksrekord. Her ved begyn-
delsen af november er hun på en
gennemsnitsydelse på 14,2 år
med 13.178 kg mælk, 4,18 pct.
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Nye Danmarksrekorder i 2015
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Den seneste Danmarksmester er her hædret hos I/S Breeuwsma

Så hygger gæsterne sig efter hædringen af Danmarksmesteren



fedt, 3,41 pct. protein og 1.000 kg
fedt og protein i gennemsnit.
Hendes samlede livsydelse er
187.532 kg mælk.

Mange med 
100.000 kg mælk
I løbet af de senere år er der i be-
sætningen I/S Breeuwsma hæd-
 ret i alt 15 køer med en livstids-
produktion for minimum 100.000
kg mælk, og inden for de seneste
12 måneder viser en opgørelse, at
det er blevet til i alt 7 køer. Det er
således en besætning med godt
management, således at de 450
køer kan have gode betingelser
for at være sunde og friske samt
levere en høj ydelse i livstid.
En af de tyre, der på landsplan
gør det bedst med længelevende
køer, er netop T Funkis. Over en
årrække har han haft 220 døtre,
der har passeret denne grænse
efterfulgt af V Bojer med 192 døt-
 re og NJY Hubert med 151 døtre.
De første køer med 100.000 kg
mælk i livstidsproduktion blev
registreret i 1984, og først i star-
ten af 90’erne blev der registreret
10 køer eller flere pr år, – nu er
det 225-240 køer årligt, der pas-
serer denne milepæl.

Toppen af livsydelser
Efterfølgende en samlet oversigt
over toppen af livsydelseskøerne
i mælk og de ældste køers præ-
 sta tioner. De tre Danmarksme-
stre har stadig Per Warmings Er-
tebølle-ko med i gruppen, og fra
baghjul kommer en ny kandidat,
nemlig E Addison-datteren 1593
fra Niels Hansen, Brovst, op gen-
nem rækkerne. Som sidste ko i
tabellen en ganske gammel
dame, V Ambasse-datteren 1596
fra Aage Schmidt Lund, Skod-
borg, født i 1997, og over de 15,4
år hun har produceret, har hun
et kælvningsinterval på 13,0 må-
 neder, hvor hun står til at skulle
føde sin 16. kalv til nytår. Ganske
flot og konstant, men Danmarks -
mester i livsydelse bliver nok en
svær kamp for hende.
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Toppen af livsydelser og alder

Ejer Ko Fader År Mælk Fedt+Prot.

Breeuwsma I/S 50781-01018 T Funkis 14,2 187.532 14.236

Lisbeth Klinge 29084-01164 T Funkis 12,7 184.546 13.979 afgået

Per Warming 32381-00716 Ertebølle 17,7 184.346 14.131

Søren Bojer 31106-00934 East Cash 11,5 181.838 13.563 afgået

Niels Hansen 37115-01593 Addison 13,5 181.380 13.439

Aage Schmidt Lund 52345-01596 V Ambasse 15,8 129.212 8.980

UR

Dansk Holstein tilbyder et
flot ur – en  oplagt gaveidé.
Uret er i meget solid he lståls -
kasse med tyde  lige tal og
 visere. Vandtæt til 3 atm.
Schweizisk quartz værk med
dato. Gedigen stållænke.
Diskret Dansk Holstein-ko
trykt på skiven. Et flot og
præ sentabelt ur, der tåler at
blive brugt! Uret har ridsefrit
safirglas. Fås både som
dame- og  herreur.

Dansk Holstein
tilbyder uret til 

kr. 450,-  
incl. moms og levering.
1 års garanti.

Bestilling hos:

Urmager/Guldsmed Hartmann
Adelgade 14, 7800 Skive
Tlf: 97 52 04 32
Fax: 97 51 00 88

GAVE
IDÉ



Selv om ydelsesstigningen ikke
kan holde trit med forrige år,
så lægger Rød Holstein og Hol-
stein henholdsvis 32 og 22 kg
til i indeværende år. 11.000 kg
mælk er i udsigt for det kom-
mende år. Hos Holstein viser et
lille tjek på de forrige år, at
Top-4 i år i de seneste 5 år alle
har været i en Top-9, – fanta-
stisk. Bedste besætningsydelse
er 15.164 kg mælk og 1.073 kg
fedt og protein hos Bjarne V.
Hansen, Spjald. De bedste års-
 ydelser ligger for Rød Holstein
tæt på 20.000 kg mælk op til de
bedste Holstein med 24.000 kg
mælk. Og så fik vi jo to Dan-
marksrekorder at fejre.

Ydelsen for alle malkeracer er i
gennemsnit steget med 20 kg
fedt+protein til 9.961 kg mælk og
767 kg fedt+protein. Racemæssigt
er de to Holsteinracer i spidsen,
Holstein med 780 kg fedt+prote-
in foran RDM’s 744 kg og Rød
Holstein samt Jersey med 739 kg
fedt+protein. Et godt gæt vil na-
turligvis være, at landsydelsen i
2016 vil være over 10.000 kg
mælk, men det vil efter alt at

dømme kun være Holstein, der i
2017-18 opfylder SEGES, Kvægs
målsætning med 11.000 kg mælk.
For at illustrere, at ydelsen for al-
le racer har taget et kæmpespring
frem, kan dette vises ved nogle
ydelsestal:

• 1997  566 kg fedt+protein
• 2004  656 kg fedt+protein
• 2014  747 kg fedt+protein
• 2015  767 kg fedt+protein

Det er således en stigning på 200
kg værdistof over de seneste 19
år, – imponerende.

Årsagerne til så stor en fremgang
er mange måske:
• Bedre management
• Avlsfremgang
• Bedre foder
• De dårligste køer er sat ud, og
antallet af køer er også faldet.

Følger vi mejeribranchens for-
ventninger vil der blive skruet
mere op på gashåndtaget.

495.301 køer 
med 767 kg værdistof
Den samlede ydelse for racerne
er angivet i tabellen. For Holstein
er antallet af køer 343.514, og an-
delen er lige under 70 %. Hos
Rød Holstein fastholdes den ene
procent af køerne.
Besætningsstørrelsen tog over
nogle år nogle store spring frem-
ad, – farten er nedsat en smule
her, og samlet er besætningerne
nu på 167,8 køer mod 166,0 og
163,6 de to foregående år. For
Holstein er der 156,9 køer i gen-
nemsnit i besætningerne,  hvor -
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Stabilitet i ydelse
Ydelsesresultaterne 2014-15 Holstein og Rød Holstein

Af Mette Bech og Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Ydelseskontrollen 2014-15

Gennemsnit for alle køer og besætninger med 365 dage i ydelseskontrollen
Årsopgørelse pr korace

% af køer I alt køer Kg mælk % fedt Kg fedt % protein Kg protein F+P

RDM-køer 6,5% 32.277 9.552 4,25 406 3,54 338 744

DH-køer 69,4% 343.514 10.552 4,00 422 3,39 358 780

Jersey-køer 13,2% 65.627 7.376 5,87 433 4,14 306 739

DRH-køer 1,0% 4.708 9.750 4,16 406 3,42 333 739

FAY-køer 0,1% 326 7.854 4,62 363 3,48 273 636

KRY-køer 9,9% 48.849 9.586 4,21 404 3,48 334 738

Gns af alle køer 100,0% 495.301 9.961 4,22 420 3,48 347 767

De seneste 4 år har besætningen hos Bjarne V. Hansen, Spjald været
iblandt de to højestydende, – en flot præstation



imod Jersey og Blandede besæt-
ninger har 20-25 køer mere i
gennemsnitsstørrelsen.

Højstydende besætninger
tæt på 1.100 kg fedt +
protein
Årets 4 højestydende besætnin-
ger har de seneste 5-6 år været i
Holstein Top-9, – fantastisk sta-
bilt. Bjarne V. Hansen havde fø -
rerpladsen sidste år med 1.100 kg
fedt+protein, – han holder stadig
denne med nogle kg lavere, 1.073
kg fedt+protein, og i de 5 foregå-
ende år har han de 4 af årene
haft plads 1 eller 2, – sidste år
”kun” en 4.-plads. Besætningen
hos Bjarne V. Hansen er eneste

over 15.000 kg mælk, men An-
derstrup Holstein, Skørping, og
Gjorslev Gods, Store Heddinge,
følger tæt på de 15.000 kg mælk.
Men en flot præstation af Bjarne
V. Hansen, Anderstrup Holstein,
Lisbeth Klinge, Knebel, Bent Høj -
mark Lund, Højer, samt Gjorslev
Gods at kunne holde et så stabilt
niveau i besætninger med op til
knap 400 køer. Nye besætninger i
Top-10 i år er Ivan Skov, Skive, og
Simon Simonsen, Lunderskov. Et
kig hos besætninger med flere ra-
cer i stalden viser også her fine
resultater, hvor Holsteins er ho-
vedracerne.
Og husk, at nok er der en høj
arv barhed på ydelsen, og det tæl-

ler i det lange løb, men manage-
ment og god pasning af køerne
kan hurtigt dreje på håndtagene
til mere ydelse på de enkelte kø -
er, hvis plads og dyreenheder er
begrænsende faktorer.

Højtydende køer 
i stort antal
Der er i år også nogle højdesprin-
gere i ydelse, og det er fantastisk
at observere køer med 1.750 kg
fedt og protein eller 25.000 kg
mælk på et år. Der er ingen der
runder disse præstationer, men
flere er tæt på. Hos Anderstrup
Holstein har Sharky-datteren
2100 højeste ydelse med 22.313
kg mælk og 1.580 kg fedt+prote-
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Ændringer i køernes ydelse

Kg mælk Diff. Kg fedt Diff. Kg protein Diff. Kg fedt + protein Diff.
Ktr. år 13/14 Ktr. år 14/15 Ktr. år 13/14 Ktr. år 14/15 Ktr. år 13/14 Ktr. år 14/15 Ktr. år 13/14 Ktr. år 14/15

RDM-køer 9.335 9.552 217 397 406 9 330 338 8 727 744 17

DH-køer 10.225 10.552 327 411 422 11 347 358 11 758 780 22

Jersey-køer 7.207 7.376 169 423 433 10 298 306 8 721 739 18

DRH-køer 9.342 9.750 408 388 406 18 319 333 14 707 739 32

FAY-køer 8.451 7.854 597 382 363 -19 296 273 -23 678 636 -42

KRY-køer 9.254 9.586 332 392 404 12 323 334 11 715 738 23

Danmark 9.663 9.961 298 410 420 10 337 347 10 747 767 20

Højestydende besætninger tæt på 1.100 kg fedt + protein

Navn By Antal årskøer Kg mælk % fedt Kg fedt % prot. Kg prot. Kg F+P Mejeri kg mælk Mejeri kg F+P

Bjarne V. Hansen Spjald 194 15164 3,65 553 3,42 519 1073 14571 1021

Anderstrup Holstein I/S Skørping 261 14913 3,76 561 3,27 488 1048 13985 967

Lisbeth Klinge Knebel 73 13839 4,03 558 3,40 471 1028 13199 1006

Bent Højmark Lund Højer 387 13973 3,85 538 3,39 473 1011 12756 903

Ivan Skov Skive 158 13915 3,96 551 3,26 454 1005 13251 965

Gjorslev Gods Store Heddinge 290 14911 3,50 522 3,20 477 998 14114 924

Simon Simonsen Lunderskov 238 13970 3,77 527 3,33 465 992 13266 953

Tom Scholtens Skærbæk 282 13699 3,87 530 3,34 458 989 13143 948

André og Hannele KatersRanders NV 261 13435 3,85 517 3,48 467 984 12170 900

Gunnar Forum Skals 463 14002 3,59 503 3,42 479 981 13075 919
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Højestydende Hostein-køer

Ejer By Dyr nr. født Far Kg mælk % fedt Kg fedt % prot. Kg prot. Kg F+P

Anderstrup Holstein I/S Skørping 3984402100 11/04/08 SHARKY 22313 3,64 812 3,44 768 1580

Bjarne V. Hansen Spjald 5660102103 27/12/09 D DUNDEE 23461 3,56 836 3,10 728 1564

Henrik Grønne Vinderup 8165802148 22/06/09 D ONSIDE 19656 4,28 841 3,67 722 1563

Bent Højmark Lund Højer 5001305102 30/10/09 VH GERRY 23933 3,36 804 3,02 722 1526

Christian Rasmussen Brædstrup 2523203671 13/07/10 D DUNDEE 19869 4,30 854 3,31 657 1511

Lisbeth Klinge Knebel 2908402120 27/09/11 VH SINGLE 18132 4,48 812 3,83 694 1506

Lisbeth Klinge Knebel 2908401872 18/08/08 RÄNNESLÖV 19710 4,14 816 3,50 689 1505

Henrik Sørensen Brande 2036602479 05/02/09 BOBAS 20443 3,92 802 3,30 674 1476

Christian Sonne Jensen Ølgod 4702402088 26/03/10 D ONSILD 17004 5,15 876 3,50 595 1471

Dueholm Skive 2029402028 28/03/09 P SHOTTLE 19928 4,03 803 3,32 662 1465

Højestydende Rød Hostein-køer

Ejer By Dyr nr. født Far Kg mælk % fedt Kg fedt % prot. Kg prot. Kg F+P

Dueholm Skive 5722003009 13/07/09 SPENCER 19682 3,55 698 3,54 696 1394

Torben Kragh Henne 11692600004 04/11/08 MR BURNS 19958 3,76 750 3,16 631 1381

Dueholm Skive 5722003387 30/08/11 5722003083 17754 4,07 723 3,41 605 1328

Dueholm Skive 5722003394 17/09/11 JERUDO 17952 3,68 661 3,29 590 1251

Dueholm Skive 5722003382 24/08/11 MATRIX RED 18332 3,35 614 3,23 592 1206

Peter Hollensen Vrå 3814302281 11/11/10 DRH STYLE 15399 4,39 676 3,41 525 1201

Niels Henrik Nørgaard Fårup 4109204265 25/02/11 TWISTER 14381 4,75 683 3,52 506 1189

Anders Levring Glesborg 2704202492 05/12/11 JERUDO 14844 4,27 634 3,73 554 1188

Torben Kragh Henne 4433404627 28/09/11 STERLING 14436 4,76 687 3,47 501 1188

Peder Christian P Nagstrup Ulfborg 5883802088 29/05/07 ELAYO RED 15675 3,99 625 3,55 557 1182

Højeste livsydelse Holstein-køer

Ejer By Dyr nr. Født Far Antal år Gns kg mælk % fedt kg fedt % prot. Kg prot. Kg F+P

Breeuwsma I/S Skærbæk 5078101018 23/01/99 T FUNKIS 14,2 13189 4,18 7831 3,41 6387 14218

Per Warming Aars 3238100716 06/09/95 ERTEBØLLE 17,7 10402 4,14 7617 3,52 6488 14105

Lisbeth Klinge Knebel 2908401164 22/11/99 T FUNKIS 12,7 14531 4,28 7906 3,29 6072 13978

Niels Hansen Brovst 3711501593 08/01/00 E ADDISON 13,4 13451 3,98 7169 3,43 6183 13352

Thomas K. Andersen Hobro 3344902338 04/05/02 JUST-HUX 11,0 15131 4,63 7707 3,13 5215 12922

Jos Kroot Bredebro 4951101031 08/02/99 T FUNKIS 14,6 11055 4,57 7384 3,41 5498 12882

Anderstrup Holstein I/S Skørping 3019101135 01/10/03 C STORMATI 9,1 17269 4,38 6884 3,29 5174 12058

Marcellus Arkesteijn Hobro 4075301672 03/08/98 T MYLLE 14,4 11007 4,24 6718 3,28 5197 11915

Breeuwsma I/S Skærbæk 5078101150 02/12/00 V EDVIN 11,4 11729 4,75 6357 3,53 4717 11074

Jesper Hjortkjær Lemvig 5452201304 11/05/00 T FUNKIS 13,1 11058 4,20 6088 3,32 4812 10900

Højeste livsydelse Holstein-køer

Ejer By Dyr nr. Født Far Antal år Gns kg mælk % fedt kg fedt % prot. Kg prot. Kg F+P

Store Rye I/S Sindal 3413300061 01/09/02 DRK URBAN 10,9 8634 5,05 4748 3,75 3527 8275

Peter Hollensen Vrå 3814301489 13/08/05 DRH MALVOY 7,9 14922 3,74 4408 3,27 3852 8260

Jens Bo Otterup 3887401425 07/02/01 STADEL 12,3 9705 3,79 4528 3,04 3629 8157

Bent Nielsen Padborg 4765000421 28/06/01 Ubekendt 10,9 8600 4,08 3826 3,30 3098 6924



in. Et par køer kigger opad mod
de 24.000 kg mælk, og i alt 7 køer
har en årsydelse på 1.500 kg fedt
+ protein eller mere.

Højestydende 
Holstein-køer
To år i træk formår Lisbeth Klin-
ges Ränneslöv-datter 1872 at væ -
re i Top-10 for ydelse, – sidste år
var hun højestydende med
21.000 kg mælk og 1.673 kg fedt +
protein.

Højestydende 
Rød Holstein-køer
Hos Rød Holstein har Martin
Rasmussen, Dueholm, 4 af top-5
blandt højestydende køer. Derfor
overrasker det heller ikke, at han
i blandede besætninger er anført
med trediehøjeste  besætnings -
ydelse. Som bedste årsydelser lig-
ger to køer fra Martin Rasmussen
og Torben Kragh, Stortoft Hol-
stein, tæt med 24 kg mælk og 13
kg fedt+protein i forskel. De to
køer efter henholdsvis Spencer
og Mr Burns lå sidste år også på
de to øverste pladser, blot om-
vendt med Torben Kraghs Mr
Burns som etter.

3 køer i kapløb
Højeste livsydelse
Holstein-køer
Kapløbet fra sidste år om Dan-
marksrekord i livsydelse er blevet
afklaret, og for nærmere omtale
henvises til artikel andetsteds i
bladet. Danmarksmesteren er nu
T Funkis-datteren 1018 i besæt-
ningen hos familien Breeuwsma,
Skærbæk, efter at Lisbeth Klinges
T Funkis 1164 havde haft titlen i
en kort tid, men desværre måtte

aflives grundet sygdom. Med i
toppen er Ertebølle-datteren 716
hos Per Warming, Aars, men da
hun ikke vil blive drægtig efter
utallige forsøg, må hun tage til
takke med at gamle ”Bosse” kan
glædes over at være med i top-
pen.

Højeste livsydelse
Holstein-køer
Hos Rød Holstein er der tre køer i
spidsen med 8.150 kg fedt+prote-
in eller mere fra I/S Store Rye,
Sindal, Peter Hollensen, Vrå, og
Jens Bo, Otterup. Hos kryds-
ningskøerne har I/S  Lindegår -
den, Thyholm, et par døtre efter
T Funkis og HV Huxley i spidsen,
og især Funkis-datterens ydelse
med 138.258 kg mælk og 11.438
kg fedt+protein er værd at be-
mærke.

Der kan stadig tunes på
produktionen
Uanset race er alle i stand til at
præstere på et højt niveau. Uan-
set race har alle fantastiske egen-
skaber for øvrige vigtige egenska-
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ber i det daglige arbejde med kø -
erne, så de uheldige eksemplarer
er næsten mere den forventede
spredning der vil findes på alle
egenskaber og som IKKE kan av-
les væk. Så avlsarbejdet er godt
forberedt, og et godt avlsmål over
de seneste 2530 år har lagt en
god linje.

Produktionsmæssigt er der også
sket store fremskridt, men indivi-
duelle evner eller ”skarpe øjne
for detaljer” kan give større varia-
tioner her, – men det kan læres
på relativ kort tid.
Det kan også ændringen mod fle-
re ældre og højtydende køer i be-
sætningen til at sikre, at de sam-
me dyreenheder kan produceres
mere mælk på samme plads, –
det er ledelsesredskaber og tradi-
tionelle tankebaner, der skal op-
dateres. Og forandringer kan væ -
re lette at gennemføre, såsom at
reducere antal opdræt og forbed-
re bundlinjen. Prøv det, – det kan
sagtens lade sig gøre.

Bent Højmark Lund, Gammelbygaard, har hægtet sig fast i toppen af de
højeste besætningsydelser



11 nye tyre i top-35 med NTM
på 36 eller mere. Og god stabi-
litet i udviklingen på de geno-
miske tyre. Stadig kan forven-
tes udsving på tyre med 60-70
% sikkerhed på genomiske test
til døtreafprøvning med sikker-
heder på op til 85-90 % eller
højere. Afstamningen er mere
varierende blandt VikingGe-
netics tyre end blandt nogle
andre landes tyre, idet princip-
pet om, at alle tyre er og skal
anvendes som tyrefædre vil gi-
ve mere variation. Og husk,
sikkerheden på de testede
hun dyr i besætningen hos hver
eneste mælkeproducent har
samme sikkerhed som tyrene
inden for racen, – det er en vig-
tig ting at huske.

VH Benzema, VH Bolus, VH Skip-
per, VH Lemek og Brentano har
alle NTM 41, og de 4 Viking-eje-
de er klar eller snarest klar til
brug. Lemek har været i brug
”længe” og Skipper, Bolus samt
Benzema er født i september-de-
cember 2014 og derfor på spring-
brættet og i anvendelse snarest.
Og en lang række tyre med høje
NTM er også klar til at levere ge-
netik.

Gode avlsmæssige
muligheder
Med korrekt valg af strategi i den
enkelte besætning og klar aftale
omkring anvendelse af tyre kan
der komme endnu flere gode kø -
er i besætningerne. Det er vigtigt,
at der aftales en strategi, og at al-
le besætningsejere forstår dens

konsekvenser og muligheder
samt bekræfter denne. Så er der
gode udsigter. Men det er også
vigtigt at forstå, at der kan fore-
komme variationer senere ud fra
de sikkerheder, som vore dyr står
med, – med eller uden genomisk
test eller med døtreafprøvede
fæd re.
Et nyt insemineringsprogram er
netop gået i luften, og det vil kun-
ne give endnu bedre muligheder
for gode kombinationer af tyre til
hundyrene ude i besætningerne,
– netop når strategi og ”dårligste”
egenskab er klart aftalt.

Alle tyre har været
tyrefædre
Alle ca 100 tyre i den enkelte år-
gang får en mulighed for anven-
delse som ungtyr, – antal købte
tyre med dem som fædre afhæn-
ger så senere af de testede af-
koms resultater. Derved sikres

lidt lettere en god variation i de
tyre, der tilbydes til inseminering.
I nogle lande og kvægavlsforenin-
ger er det for øjeblikket svært at
komme videre med de bedste ty-
re idet mange af dem har Planet-
sønnen Bookem med på enten
fædrene eller mødrene side. 
Bookem-sønnerne Balisto og
Boss samt flere andre knap så
stærkt efterspurgte sætter i nogle
kvægavlsforeninger begrænsnin-
ger ved udvælgelse og anvendelse
af tyrefædre. Derfor er startegien
med udbredt tyrefaderanvendel-
se god. Selv om VikingGenetics
har anvendt f.eks Balisto noget,
så viser toppen af NTM listen dog
også mange andre tyrefædre, så
der er en bred gruppe at vælge
ud fra og bevare en god top i de
enkelte besætninger.

Alle genomisk testede og anvend-
te tyre får senere erstattet de  ge -
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Racens tyre
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein



nomiske værdier med avlsværdi-
tal på basis af døtrenes præsta-
tioner. Blandt de nyeste er der in-
gen katastrofer, idet der blandt
en lang række tyre med et NTM
på +20 eller mere er afvigelser fra
-3 til +5 eller deromkring. Det er
forventeligt og fortæller, at selek-
tionen på basis af den genomiske
test er udført på sikkert grundlag.

VH Ronaldo har NTM +29, en
fremgang på 5 enheder, med 121
døtre med ydelsesresultater og
34 bedømte døtre. Ligeledes kan
nævnes VH Sander, der er steget
med 9 til NTM +28 (stiger 9 en-
heder i Y-indeks til 115) med 160
malkende og 44 bedømte døtre.
De nævnte er de to højeste og
nye døtreafprøvede tyre, – der er
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VH Bolus, tillagt hos Tirkkonen i Finland, er ny med NTM +41

Bookem Carmen er nu blevet til ko på Anderstrup Holstein, og hun er
moder til VH Ringo og VH Radium i VikingGenetics

også tyre, der vender lidt den an-
den vej.

Hele tiden forbedringer
Hvad hitter vi nu på? Hvorfor
forandringer? Svaret er her, at vi
ikke laver nogen forandring for
forandringens skyld, men alene
for at forbedre avlsmål eller NTM,
så nye og bedre registreringer får
den betydning for avlen som de
ud fra økonomiske beregninger
skal have efter en fælles beslut-
ning blandt racernes brugere, be-
sluttende organer og NAV.
Avlsværdivurderingen for Klov -
sundhed er i denne runde for-
bedret på baggrund af flere infor-
mationer i klovregistreringerne
og bedre udnyttelse af disse data,
og det betyder, at f.eks. indeks på
klovsundhed på den enkelte ko
nu også indeholder hendes egne
data i 1-3 laktationer og ikke kun
faderens avlsværdital.
Ligeledes kan forventes i starten
af 2016, at indeks for  Ungdyr over -
evelse vil komme med i NTM, og
der kan ske ændringer i enkelte
avlsværditals vægt i NTM som
føl ge af Ungdyroverlevelses ind-
dragelse og forbedringer i Klov -
sundhedsindekset.
Fælles for alle forbedringer er, at
selv de mindste forbedringer skal
med i NTM, og at vi samtidig hol-
der øje med egenskaber vi finder
er aktuelle for ekstra bevågen-
hed.

Se tabel næste side.
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Racens tyre november 2015

Stb. NR Navn Født GS S- P- Y- Sh Y- Føds.- Kælvn.- Døtre- Mastitis- Øvr. Klov- Hold- Kapa- Lem- Malke-
info ind. ind. ind. ind. ind. ind. fbh. res. sygd. sundh. barh. citet mer org.

Afprøvede tyre

254415 VH Lingo 24 122 119 95 100 91 115 99 103 96 95 122 113 123     

253370 VH Cost 24 117 113 95 100 111 110 107 116 107 120 99 102 110      

253825 VH Sully 24 111 108 90 108 110 113 117 109 97 106 109 113    

254525 G-Force 23 121 123 98 108 105 90 103 115 114 118 119 109    

253947 VH Rylen 23 119 116 95 104 108 114 101 115 114 123 103 96 100     

253856 Bookem 23 119 116 103 118 105 99 102 110 120 118 108 115  

253548 VH Osmus 23 114 113 98 104 104 106 108 116 117 118 80 103 115       

253556 VH Peder 22 121 122 98 109 107 104 104 106 100 115 93 103 87     

253958 VH Oil 22 115 113 94 106 98 108 115 109 118 111 102 105 105     

254478 VH Fanta 22 113 112 97 102 102 116 110 119 95 107 100 99 105  

253555 VH Clark 22 113 109 95 107 100 121 104 112 122 117 88 118 100     

Genomisk testede tyre

257952 VH Benzema 01/12/14 G 41 129 134 115 105 98 105 106 100 128 103 116 120   

257823 VH Bolus 17/09/14 G 41 129 131 96 105 101 113 89 101 120 118 113 136      

257777 VH Skipper 24/09/14 G 41 124 127 107 104 108 126 112 106 120 96 107 113    

257360 VH Lemek 17/01/14 G 41 121 123 110 106 135 110 111 110 121 114 122 103     

258045 Brentano 14/05/14 G 41 116 120 108 114 105 117 109 105 128 117 118 127  

257789 Motega 05/12/13 G 40 107 108 109 117 126 114 108 103 138 100 119 133  

257824 VH Ramis 05/10/14 G 39 123 124 110 105 110 106 100 106 125 105 116 125  

257948 VH Ringo 16/11/14 G 39 116 118 113 110 111 113 111 111 129 116 120 121    

258046 Blizzard 28/05/14 G 38 123 128 102 104 102 112 103 104 125 117 111 123  

257728 EV Jetset 04/05/14 G 38 128 127 105 102 89 120 103 99 123 115 114 135  

257770 VH Radium 31/08/14 G 38 125 126 108 116 104 103 113 108 130 114 112 117    

257586 VH Solaris 17/06/14 G 38 121 122 98 109 122 105 111 115 120 118 105 117    

257379 VH Bernell 18/03/14 G 38 121 120 103 109 118 115 109 110 125 115 110 120     

257760 VH Smokey 16/07/14 G 38 114 109 110 110 119 130 110 113 130 91 113 128     

257773 VH Bennett 07/09/14 G 37 121 121 110 110 113 121 111 112 129 80 122 100     

257775 VH Geller 17/09/14 G 37 117 121 110 119 111 109 113 116 126 98 119 108       

258038 Radman 11/02/14 G 37 117 117 114 109 112 115 111 115 130 121 124 119  

257699 Reminder 18/12/13 G 37 113 114 120 93 115 127 106 105 121 97 112 128  

256098 Balisto 25/03/12 G 36 135 137 105 108 92 102 101 98 127 125 110 115  

257759 VH Bruce 13/07/14 G 36 127 132 104 103 98 107 107 97 119 110 107 117   

258047 Basement 22/06/14 G 36 129 130 104 114 94 108 106 102 128 119 109 116  

257327 VH Beiting 21/07/14 G 36 125 129 113 110 103 107 106 110 131 109 117 105

257779 VH Sherman 15/07/14 G 36 128 126 104 115 104 114 113 103 115 95 106 107    

257790 Takeoff 12/09/13 G 36 123 124 117 96 113 111 105 110 119 105 111 114  

257947 VH Brisco 09/11/14 G 36 125 122 103 107 115 105 107 100 134 107 101 123    

257210 Nugget RC 29/03/13 G 36 115 121 101 105 111 111 113 111 130 105 122 115    

257341 Penley 28/06/13 G 36 120 120 113 105 108 114 112 112 127 112 108 123  

258007 VH Balance 22/11/14 G 36 119 120 103 114 110 120 103 104 122 101 92 126     

258008 VH Greg 17/10/14 G 36 118 120 106 109 110 112 115 115 119 109 122 118       

257922 VH Reggae 15/10/14 G 36 117 120 102 110 105 118 107 100 110 111 117 120    

257397 VH Griffin 12/03/14 G 36 117 120 105 118 116 113 115 110 124 111 116 110       

257814 VH Rakke 19/08/14 G 36 115 120 112 110 116 110 108 110 121 99 117 111    

257791 Montgomery 26/06/13 G 36 116 114 109 113 113 111 113 104 133 109 97 129  

256606 VH Blush 24/04/13 G 36 112 114 105 110 117 122 120 108 127 104 109 113     

257578 VH Sleeman 16/05/14 G 36 113 113 115 104 109 124 111 115 130 92 114 122     



Nr. 4-2015 Dansk Holstein · 41

   

  Malke- Tempe- Be- Far Morfar Opdrætter
tid rament dømte

 

 100 94 193 Legend P Shottle Vognsild Østergård I/S, Aars

 101 88 187 D Cole V Ersgard Martin Byskov Jeppesen, Karup

 95 105 86 Satsi V Exces Peter Sørensen, Østervrå

107 94 195 Man-O-Man S Jordan 3 Importsæd Holland

 102 98 188 D Rødding Oman Justi Hans Thysen, Skærbæk

83 116 1120 Planet Ramos Importsæd USA

 84 97 579 D Onside V Exces I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro

 109 109 747 Planet V Elo Anders Ove Vestergaard, Løgstrup

 91 93 156 D Ole V Excel Leif Andersen, Løgumkloster

 95 105 405 Fibrax Satsi Mäntylä, Finland

 100 105 171 D Cole T Lambada Hans Thysen, Skærbæk

  

 102 109 Balisto VH Grafit Smaakjærgård, Tjele

 102 104 Balisto S Bolton Pauli & Virpi Tirkkonen, Finland

 99 105 Sundance All In I/S Hedelund, Aalestrup

 86 96 VH Lund VH Grafit Ladefoged I/S, Nørager

120 104 Balisto Sudan Importsæd Tyskland

111 100 Multiply Yano Importsæd USA

 112 115 Racer L Muschio VikingGenetics

 104 100 Rocky Bookem Anderstrup Holstein I/S, Skørping

102 108 Balisto Freddie Importsæd Tyskland

 91 111 Doorman Ermes Importsæd Frankrig

 111 108 Rocky Bookem Anderstrup Holstein I/S, Skørping

 106 100 Sargeant D Obo Mads Blæsbjerg, Aulum

 99 108 Bube VH Salomon Martin Alstrup Kristensen, Tarm

 79 105 VH Speedo VH Osmus Erling Kildal, Grenaa

 91 95 VH Booth D Onside Tronsmark Holstein, Bindslev

 111 97 VH Gregor VH Peder Hans Peder K. Eskildsen, Ulfborg

82 112 Rodgers Bookem Importsæd USA

84 104 Shotglass Aswin Importsæd Holland

105 104 Bookem Watson Importsæd USA

 113 103 Balisto Massey Anton Hammershøj, Hobro

101 101 Balisto Snowman Importsæd Tyskland

 95 105 Balisto Xmas VikingGenetics

 119 106 Sundance VH Francis Tronsmark Holstein, Bindslev

101 103 Cashcoin Facebook Importsæd USA

 105 102 Balisto VH Op Ladefoged I/S, Nørager

 106 103 Numero Uno Destry RC Importsæd UK

86 112 Platinum Shamrock Importsæd USA

 98 110 VH Booth VH Mandel Oy Kinima, Finland

 96 87 VH Gregor VH Salomon Jukka & Outi Myllykoski, Finland

 124 109 VH Ronaldo Router Flemming Petersen, Ribe

 94 88 VH Gregor VH Salomon Terhi & Pasi Valkama, Finland

 101 100 VH Raven D Mason Viking Genetics

123 106 Cashcoin Robust Importsæd USA

 93 100 VH Bostrup D Orange Flemming Jørgensen, Lintrup

 87 103 VH Speedo VH Osmus Erling Kildal, Grenaa

NAV’s nye 
hjemmeside
Vil du vide mere om avl hos
malkekvæg – så tjek NAV’s
nye hjemmeside. NAV (Nor-
disk Avlsværdi Vurdering) har
lavet en mere brugervenlig
og informativ hjemmeside.
Siden er tilgængelig på for-
skellige sprog og viser aktuel-
le begivenheder, nyheder og
artikler om nordisk avlsvær-
divurdering. Eksempelvis kan
du under ”NTM og avlsværdi-
tal” finde generelle og dybde-
gående beskrivelser af, hvad
der er inkluderet i NTM, nu-
værende vægt faktorer og
sammenhænge mellem NTM
og delindekserne.

Fra siden har du desuden di-
rekte adgang til søgning
blandt tyre med nordiske
avlsværdital (NAV – søgning
på tyre) og overblik over den
avlsmæssige udvikling hos
malkeracerne (Genetisk
trend). Desuden kan du finde
internationale avlsværdital
for tyre (Søgning på Interbull
indekser).

Du finder siden samme sted
som før – www.nordicebv.info

Anders Fogh
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Udgiften til foder er uden sam-
menligning den største variab-
le omkostning på en kvæggård.
Derfor vil det give et væsentligt
forbedret udbytte blot med en
lille forbedring af koens foder-
effektivitet. I bestræbelserne
på at forbedre produktions -
øko nomien vil et avlsværdital
for fodereffektivitet være et
ekstremt vigtigt redskab. Hurd-
 len har indtil videre været, at vi
mangler registreringer af fo-
deroptagelsen i almindelige be-
sætninger.

Der udføres pt. mange genetiske
analyser af foderoptagelsesdata
over hele verden og viljen til at
samarbejde om udveksling af da-
ta fra forsøgsbesætninger er stor.
Det er der primært af en grund –
nemlig at alle lande hver især har
for få data til at lave en sikker
avlsmæssig rangering af deres ty-
re baseret på registrering af fo-
deroptagelse. Der er derfor brug
for indikatorer for fodereffektivi-
tet, som kan give information til
et godt indeks.

I de nordiske lande udføres der li-
ge nu en del forskning på dette
område. Vi fokuserer især på tre
indikatorer: mælkespektre,  me -
tan og aktivitet.

Mælkespektre, – 
lovende parameter
Mælkespektrene kommer fra ru-
tineydelseskontrollen. Ved hver
bestemmelse af fedt- og protein-
procent sendes der infrarødt lys
gennem mælkeprøven, og lyset

reflekteres afhængig af mælkens
sammensætning. Det kan både
anvendes til at bestemme kort-
kædede fedtsyrer, specielle prote-
iner og vitaminer. Det kan også
anvendes til at sige noget om ko-
ens energibalance og/eller effek-
tivitet. De første analyser på dette
område ser meget positive ud.

Koen producerer metan i en na-
turlig proces i forbindelse med
drøvtygning. Det er principielt
spild af energi. Så hvis vi kan fin-
de køer, som producerer ganske
lidt metan med en høj produktion,
vil dette samtidig være køer vi
betragter som mere effektive. Vi
ved at metanproduktionen varie-
rer mellem køer, og vi ved, at en
del af denne variation skyldes ko-
ens genetik. Resultater omkring
den genetiske sammenhæng
mellem metan og fodereffektivi-
tet vil være usikkert bestemt fra
start, og de første resultater vil
være klar tidligt i det nye år.

I forhold til koens aktivitet er de
første resultater ganske positive.
Hvis en ko genetisk er inaktiv, vil
den også være genetisk foderef-
fektiv. Vi er dog lidt tilbagehol-

dende med at bruge denne infor-
mation endnu som indikator, da
vi forventer at dette resultat af-
hænger af metoden til at måle
aktivitet.

Som sagt er der stor forsknings-
aktivitet på dette område flere
steder i verden, og i de nordiske
lande er vi også godt med. De
første avlsværdital for fodereffek-
tivitet vil være meget usikre. Der-
for vil vi hellere vente en smule
med at offentliggøre avlsværdital
end at offentliggøre noget vi ikke
kan stå inde for på den lange ba-
ne.
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Selektion for forbedret fodereffektivitet
Af projektseniorforsker Jan Lassen, QGG, Århus Universitet

Der skal laves registreringer til det
nye indeks for foderudnyt telse



race. Derudover har både Arne
og Tage i mange år været aktive i
forenings- og organisationsarbej-
de indenfor kvægavl. Interessen
for avlsarbejde er stadig tydelig
på Hedelund, hvilket senest har
givet gevinst med toptyren Skip-
per, der i øjeblikket er blandt de
fire bedste hos Viking, med et
NTM på 41.

Tage fortæller, at avlsmålet på
Hedelund er at få køer med høj
ydelse, gode brugsegenskaber og
yvere. ”Vi går ikke nødvendigvis
efter de højeste indenfor NTM,
men går ind og kigger på enkelte-
genskaber. Det gør også, at nogle af
de tyre med det højeste NTM, dem
får vi ikke brugt, fordi der så er

nogle enkeltegenskaber, vi mener
de mang ler lidt på.”
Man tester mere og mere og for-
søger at hænge på i forhold til ge-
nomisk selektion. Lige da den
kom frem, fortæller Arne, at de
holdt op med at skylle for at få
omstillet til de nye tendenser.
Men i dag skylles der igen på de
dyr, som får lavet skyllekontrak-
ter. Tage bemærker dog hertil at,
”det med skylning har vi ikke vold-
somt held med. Flere gange har vi
kun fået to æg, andre gange ingen.
Men heldigvis kom der sidst to
 kvie kalve ud af to æg fra en skyl-
ning.”Morten deltager i skyllear-
bejdet på den måde, at han står
for at inseminere og sprøjte i
brunst. Dog er han knap så inter-
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Generationsskifte står for døren på Hedelund
Af Ditte Hammershøj, Hobro

Siden 1976 har I/S Hedelund,
der ligger ved Aalestrup i Him-
merland, været drevet af de to
brødre, Tage og Arne. Før de to
brødre indgik i et I/S, arbejde-
de Arne hjemme på gården,
mens Tage i nogle år arbejdede
som afkomsinspektør. 

I dag er også Tages søn, Morten,
med i I/S Hedelund. De har hver
især et par ejendomme, som er
dele af deres fælles foretagende.
Det er på gården Hedelund, som
Arne ejer, at alle køer og kalve er,
mens alt opdræt er på  Tofte gaard,
som Morten ejer. Udover de tre
samarbejdspartnere har de en
fuldtidsansat fodermester, samt
to deltidsansatte, der malker om
aftenen. Morten står for pasning
af køer og ungdyr, Tage for kalve-
pasning og avlsarbejde mens Ar-
ne tager sig af alt administrativt.

Livslang avlsinteresse
Arne og Tage har passion for avl,
hvilket rækker helt tilbage til de-
res barndom. Deres far solgte og-
så tyre til kvægsavlsforeninger og
lagde stor vægt på avlen af de
sortbrogede køer. På Hedelund
var man blandt de første i Dan-
mark til at bringe Holstein Frisi-
an ind i den sortbrogede danske

Fakta om I/S Hedelund:
• Antal køer: 228.
• Drevet jord: tilsammen
 drives der 325 hektar jord
med det forpagtede.

• Ydelse: 13.299 EKM.

De tre ejere, Morten, Tage og Arne, på bedrifterne i tilknytning til I/S
Hedelund



esseret i avl som de to seniorer.
De er alle tre enige om, at det er
Tage der er chefen, når det kom-
mer til avls arbejde, og Morten
fortæller om sin far: ”Han retter li-
ge insemineringsplanen til når den
kommer, så han er sikker på den
passer. Og så retter vi andre ind. El-
ler det er måske forkert at sige, men
i hvert fald følger vi andre så den
tilrettede insemineringsplan.”

I besætningen er der især to  ko -
familier, man har haft succes
med. Den ene er den, som tyren
Skipper kommer ud af, og om
den siger Tage således: ”Vi bruger
nogle gange nogle lidt alternative
tyre og også outcross, som Skipper
jo også kommer af. Han er en Sun-
dance på en All In-ko.” Udover at
have leveret tyre til Viking er der
også tidligere solgt embryoner og
tyre til udlandet, hvilket man hå -
ber på igen kunne komme til at
ske. ”Både med skylning og med
genomiske tests, som vi gør på flere
og flere dyr, så håber vi jo på, at
den er der næste gang. Og det bli-
ver vi ved med. At håbe på i hvert
fald,” fortæller Arne om satsning
på og interessen for avlen.

Længelevende og
højtydende køer
På Hedelund er man eksperter i
at få køerne til at holde længe og
producere meget mælk. I øjeblik-
ket ligger besætningen med en
ydelse på 13.299 kg ekm. Næsten
endnu mere imponerende er be-
sætningens gennemsnitlige livs-
ydelse pr. ko på hele 42.681 kg
ekm. Det er noget man har foku-

seret på, hvorom Tage siger: ”Vi
forsøger at passe på køerne, så de
holder så længe, at de kommer op
og giver rigtig meget mælk. Det ser
vi først, de gør efter de første par
laktationer. Til gengæld kunne vo-
res unge køer godt give lidt mere
mælk, end de gør i øjeblikket. Så
det må vi se, om vi kan forbedre
fremadrettet.”

Tilløb til et nyt
generationsskifte
Visionerne er hos Arne, Tage og
Morten ens i forhold til et kom-
mende generationsskifte. Drøm-
men er, at Morten snart kan
over tage Tage og Arnes dele, så
de kan trække sig tilbage. Tage,
der er den ældste bror, fortæller,
at han er helt klar til at trække
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VH Skipper, NTM +41, er seneste positive tyr fra I/S Hedelund

Kvierne er på græs



sig tilbage, og Arne stemmer i og
understreger, at også hans dåbs -
attest viser, at det er ved at være
på tide at trække sig tilbage. Mor-
ten er også klar til at overtage og
fortæller: ”Jeg drømmer om, at vi
kan få lov til at bygge en ny stald et
eller andet sted. Miljøkrav gør, at
man ikke kan komme til at bygge
en ny stald på Hedelund, fordi den
ligger tæt på en å. På Hedelund er
vores gamle stald og malkestald
slidt, og man har de dyreenheder,
man maksimalt må have. Og her
hos mig er der ikke plads til en ny
stald, da vi også er tæt på nogle
engområder. Så vi leder efter et
sted, hvor vi kunne lave den her
stald. Om det bliver på bar mark,
eller om vi køber endnu en ejen-
dom, må tiden så vise.” Til gen -
gæld malker man billigt i den nu-
værende dobbelt 8’er malkestald
er de tre enige om. Malkeanlæg -

get af ældre dato bliver brugt
næsten halvdelen af døgnet til at
malke køerne tre gange. Morten
kunne godt tænke sig at komme
op på 300 køer, men heller ikke
flere end det, og forklarer videre:
”Vi skal fortsat have malkestald og
sand som i den stald vi har nu selv-
følgelig. Og så ville jeg være nervøs
for at bygge en ny stald hvor der
slet ikke var mulighed for at få kø -
erne på græs. Jeg tror nok på, at
skal vi lave mælk i Danmark, skal
vi lave noget andet og bedre mælk,
end de laver andre steder. Økologi
kunne sagtens være en mulighed
for os i fremtiden.”

Bakker op om 
lokale dyrskuer
Tage og Arne har i mange år ud-
stillet på dyrskuer, og senest har
man i år deltaget på Kimbrersku-
et i Aars. Det har været Tage og
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Arnes interesse, der primært har
gjort, at man har udstillet både
lokalt og på landsskue, og selv
om Morten mener, at det er et
kæmpe arbejde at komme af
sted, tror han, at man i fremtiden
vil blive ved med det, også når
han har overtaget.
Også på anden vis støtter I/S He-
delund dyrskueaktiviteter. ”Vi
har lige sagt ja til en låne en flok
kvier ud til Agro Nord, hvor de skal
bruges til at afholde DM i fitting.
Til det arrangement skal der findes
to vindere i hver sin klasse, som
skal sendes til EM senere på året.
Og det var jeg hurtig til at sige, at
det ville vi altså godt bakke op om,”
fortæller Tage.



Måske har du allerede hørt el-
ler læst om Jacob Therkildsens
projekt på Nygaard, der ligger
på det sydlige Djursland, og
hans samarbejde med AP-pen-
sion. Samarbejdet fungerer så -
dan, at AP Pension ejer jord og
bygninger, som Jacob forpagter
på en tiårig aftale. Besætnin-
gen ejer Jacob selv. 

Måske har du læst om Jacobs no-
minering til prisen som Årets un-
ge landmand, som Gjensidige
Landbrugsforsikring og Land-
brugsavisen fornylig stod bag,
der, selvom prisen ikke gik Jacobs
vej, var en flot anerkendelse. Men
hvordan går det med Jacobs kø -
er? Med ydelse, resultater og av-
len? Det har jeg spurgt den unge
landmand om, da jeg mødte ham
på Nygaard fornylig.

Nygaard
Siden Jacob i februar 2014 over-
tog Nygaard, er der sket en hel
del. Der er bygget en ny  goldko -
stald, som er blevet taget i brug
15. marts i år. I den er der 130
sengepladser og sand i  sengebå -
sene som i resten af staldsyste-
met. Hvilke overvejelser Jacob
gjorde sig om dette byggeri, for-
tæller han her: ”Vi havde ikke de
optimale forhold til vores kælvnin-
ger og goldkøer. Og på den her må-
de kunne vi få frigivet noget plads
inde i stalden, hvor der så kunne
være flere malkende køer.”Der er
altså sket en udvidelse i antallet
af køer siden overtagelsen, hvor
der var 380 køer, til 550 køer i
dag. Ydelsen er også steget mar-
kant fra 7.800 kg i februar 2014 til
11.200 kg i dag.
Der er to ændringer der har gjort,
at ydelsen er steget gennem det
sidste halvandet år. Den ene er

en stor udskiftning af køerne: ”Vi
slagtede 300 køer i 2014 og købte
200 køer ind. De er købt til en gen-
nemsnitspris på 10.000. Så det er
en stor investering. Men det har så
også hjulpet på ydelsen, som vi hå -
ber kommer op på 11.800 til febru-
ar 2016, så vi har hentet tre tons
mælk på de første to år,” fortæller
Jacob. Rammerne i stalden var
gode i udgangspunktet med ek-
sempelvis sand i sengebåsene ved
overtagelsen. Derfor var det ikke
der, man skulle sætte ind. Jacob
satsede i stedet på udskiftning af
køer og sikring af stabilitet i stal-
den. ”Vi prøver at gøre det samme
hver dag, og jeg har generelt fokus
på management. Jeg prøver at gøre
det, jeg har lært skulle virke på et
eller andet tidspunkt.”

Avlsmål
Da Jacob Therkildsen overtog
Nygaard, var der som nævnt ikke

Nr. 4-2015 Dansk Holstein · 49

Alternativ ejerform hos Jacob Therkildsen,
Nygaard
Af Ditte Hammershøj, Hobro

Fakta om Nygaard:
•Antal køer: 550.
• Drevet jord: 300 hektar.
• Staldsystem: 2x28, hvor
der malkes tre gange om
dagen.

•Medarbejdere: 5 ukraine-
re.

• Ejerskab: AP Pension ejer
bygninger og jord, som Ja-
cob forpagter. Jacob ejer
selv køerne.

• Jacob Therkildsen har dre-
vet Nygaard siden 5. febru-
ar 2014.

• Nuværende ydelse: 37 kg
mælk pr dag

”Vi havde ikke de optimale forhold til vores kælvninger og goldkøer.
Og på den her måde kunne vi få frigivet noget plads inde i stalden, hvor
der så kunne være flere malkende køer.”



køer, som han mente man med
fordel kunne bruge i stalden, som
de var, eller i avlsarbejdet frem-
adrettet. Men med nogle mere
fornuftige køer kan han begynde
at se på, hvordan han vil have sin
besætning til at se ud og fungere
fremover. ”Jeg vægter produktion
rimelig højt, men i sammenhæng
med eksteriør, så jeg får nogle køer
med stor kapacitet, gode lemmer
og yvere, der er lette at malke. Der
er ikke så mange tyre, som ikke har
sundhed i sig, så det tænker jeg ikke
så meget på, når jeg vælger tyre.
Ydelse og eksteriør er det primære.
Især det amerikanske avlsmål pas-
ser godt til min filosofi omkring
det” fortæller Jacob om sit avls-
mål.
Målet for Jacob er ikke at komme
til at levere tyre, men at få køer,
der passer til hans bedrift og sy-
stem. Derfor er hverken geno-
misk selektion eller skyllearbejde
noget, der er på tegnebrættet nu,
siger Jacob, men udelukker ikke

at det skulle kunne komme på
tale i fremtiden: ”Hvis det rigtige
dyr er der, og der skulle være nogle,
som har interesse i det, vil jeg selv-
følgelig gerne bidrage til avlsarbej-
det på den måde. Men lige nu er
det vigtigere, at jeg avler de rigtige
dyr til min besætning end at opfyl-
de en kvægavlsforenings ønsker for,
hvad det er for nogle tyre, jeg skal
bruge.”

Vigtigheden af 
et godt bagland
Selvom det er Jacob, der på egen
hånd har overtaget Nygaard, er
han ikke helt overladt til sig selv.
Han har både gode venner og en
familie tæt på, der på hver sin
måde hjælper med at få det hele
til at lykkes. Han samarbejder om
markarbejde med sin far og bror,
der sammen har gården Raunhøj,
og fortæller om det samarbejde:
”Det er dejligt at have dem tæt på.
Jeg taler også med min bror om
faglige ting. Nogle gange flere gan-
ge om dagen. Så selvom jeg valgte
at gøre noget andet, end hvad der
måske var planen, så har de bakket
mig op og støttet mig fuldt ud. Min
mor er bookkeeper. Hun ville ellers
ikke røre ved det, sagde hun inden
overtagelsen, men nu kommer hun
hver anden tirsdag og hjælper med
at føre regnskab.”
Derudover er Nygaard blevet et
samlingssted for flere af Jacobs
venner. Han har en kammerat,
som bor hos ham på Nygaard, og
som hjælper med stort og småt
på gården. Den dag jeg er på be-
søg er der også liv på gården, og
en veninde er på besøg for at se

til de heste, som fulgte med i kø -
bet af gården.
Det er meget tydeligt, at Jacob
har skabt en positiv atmosfære
omkring sig, som gør at folk har
lyst til at hjælpe. ”Det har kun
kunnet lade sig gøre at starte så
ungt, fordi der er så mange venner,
som har villet hjælpe. Nogle gange
har det næsten virket som et fælles
projekt.” Jacob fortæller også, at
han har valgt at afsætte tid til at
se sine venner: ”Jeg har prioriteret,
at jeg skal ud og se folk og ud og la-
ve noget. Jeg kunne sagtens finde
arbejde til 24 timer i døgnet til mig
selv, men jeg tror ikke på, at det bli-
ver bedre af, at man gør det sådan.”

Fremtidsplaner 
for Nygaard
Jacob stræber efter at nedbringe
det nulpunkt, der er for, hvornår
man tjener penge. Løsningen på
det mener han på Nygaard vil
være at udvide antallet af køer i
fremtiden, og tror derfor også, at
der på gården vil blive bygget no-
get mere indenfor de næste fem
år. ”Som alle andre kunne jeg godt
tænke mig at ligge i top ti i økono-
mi på baggrund af produktionsre-
sultater og ikke alt muligt andet.
Generelt føler jeg ikke, vi kan pro-
ducere billigt nok, det nok er den
største udfordring.”
Generelt har Jacob fokus på,
hvordan han bliver en bedre le-
der hele tiden, og ser planlæg-
ning og kommunikation som to
punkter, han skal tænke på. ”Det
er vigtigt, at mine medarbejdere
ved, hvad jeg tænker på, og hvor-
dan jeg tænker om det. Det skal der
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”Hvis det rigtige dyr er der, og der
skulle være nogle, som har
interesse i det, vil jeg selvfølgelig
gerne bidrage til avlsarbejdet på
den måde.”



til, for at man selv kan blive  over -
flø dig, så det hele kan køre, uden
man selv er der.”

Jacob har et klart mål med det ar-
bejde som han lægger på  Ny -
gaard: ”Mit mål er jo, at jeg kan få
finansieret den her ejendom på tra-
ditionel vis og overtage den. Og at
det kan lade sig gøre til den tid. El-
lers er jeg åben for andre ejerfor-
hold. Jeg tror, vi skal vænne os til at
ejerforholdene kommer til at se an-
derledes ud, end vi har set dem hid-
til.” Den store fokus der har været
på Jacobs finansieringsforhold
me ner han er positiv, men tilføj -
er, at det ikke er noget han tæn-
ker på i det daglige: ”Det der ikke
er kommet med i historien om den
her finansieringsform er, at jeg har
lige så meget med- eller selvbestem-
melse over gården, som man ville
have, hvis man havde lånt penge
til at købe den for i banken. Så der
er ingen forskel på mig og land-
mænd, der har finansiering på an-
dre måder, når vi går og passer kø -
er til dagligt.”
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Køerne kvitterer for sand i sengebåsene

Nyt gårdskilt
Mål: 70 x 100 x 0,5 cm
Plade: Opskummet PVC

Billed: Printet med serigrafifarve på
UV bestandig folie

Laminat: Smudsafvisende UV silkematlaminat
Produktionspris: Kr. 1.350,- ekskl. moms

Bestilling hos Avlsforeningen Dansk Holstein
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N

Tlf. 8740 5249
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Zuchtqualität mit Zukun� !

Am 28. Januar ist es wieder soweit:

„Licht aus – Spot an”
Sehen Sie die besten Kühe Schleswig-Holsteins –

in einer weltweit einmaligen Rassevielfalt!
Donnerstag, den 28. Januar 2016 ab 18 Uhr

in den Holstenhallen Neumünster
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Man kan have identifikation
uden at lave registrering, men
man kan ikke lave registrering
uden at have identifikation.
Men hvad er historien, der lig-
ger bag det identifikationssy-
stem, vi har nu?

Ydelseskontrollen starter
i Danmark
Danmark har verdens ældste sy-
stematiske ydelseskontrol. Vejen
og Omegns Kontrolforening star-
tede i 1895 med faste besøg af
kontrolassistenten. I 1895 var der
ikke noget landsdækkende sy-
stem til identifikation af kvæg.
Besætningerne var små, og hver
enkelt ko var af stor betydning
for familiens økonomi. Mange
dyr var slet ikke mærkede, men
landmanden kendte dem næsten
personligt, hvilket blev understre-
get af, at køerne ofte havde nav-
ne. Avlsarbejdet blev klaret af by-
tyren. Der fandtes systemer som
brændemærkning og mærker på
dyrenes horn, men de blev typisk
brugt til at fortælle, hvem der
ejede dyret, – ikke hvilket dyr det
var.
Det fungerede fint så længe dyre-
ne blev på samme gård og blev
passet af samme personer. Men
når dyrene flyttede eller skulle
håndteres af folk, der ikke arbej-
dede med dem hver dag, opstod
der problemer. I forbindelse med
bekæmpelse af sygdomme (blod-
prøvninger eller vaccinationer)
var det nødvendigt at dyrene
kunne identificeres entydigt.
Derfor måtte der sættes særlige
metalmærker i dyr, der blev prø -

vet eller vaccineret, for at man
kunne registrere præcist, hvad
der var foretaget på det pågæl-
dende dyr, og kunne genkende
det, hvis det flyttede til en anden
gård.

Nationalt mærkesystem
med randklip
Omkring 1920 kom det første na-
tionale mærkningssystem. Det
var med randklip i ørerne. Man
mærkede kalve straks efter fød -
slen med moderens konummer,
så man kunne have flere dyr med
samme randklip. Systemet var ik-
ke entydigt på dyreniveau, og der
var slet ingen information om
ejer eller besætning. Systemet gav
mulighed for at spore dyrenes
mød rene afstamning, så længe
dyrene blev inden for samme
ejendom. Det var frivilligt uden
for ydelseskontrollen, om man
ville mærke sine dyr. I forbindel-
se med bekæmpelse af sygdom-
me (blodprøvninger eller vaccina-
tioner) var det fortsat nødvendigt
at foretage supplerende entydig
mærkning af dyrene.

Livsvarig identitet 
og øremærker
I 1970’erne startede diskussio-

nerne om entydig identifikation
af dyr med livsvarige  identifika -
tionsnumre. Landskonsulent Ar-
ne Nielsen fulgte arbejdet og var
med i ICAR’s arbejdsgruppe om
identifikation generelt fra 1982
og også i ISO’s arbejdsgruppe om
elektronisk identifikation fra
1991. Hans poster blev i begyn-
delsen af 90’erne overtaget af
landskonsulent Ole Klejs Han-
sen, som var med frem til 2015.
Danmark har således hele tiden
været med helt fremme i diskus-
sioner og beslutninger på inter-
nationalt plan.
I 1983 blev CKR-systemet indført
af Landsudvalget for Kvæg. Ejen-
domme og kvæg registreret i
ydelseskontrol og kødkvægsregi-
strering skulle have entydige
numre. Hver ejendom fik et regi-
streringsnummer på 5 cifre, og
dyrene fik 4-cifrede løbenumre.
Dyrene fik isat øremærker, der
viste hvilken ejendom dyret var
født på og dyrets løbenummer.
Kombinationen af disse to num-
re blev kaldt CKR-nummer og
var dyrenes entydige livsvarige
identifikationsnummer. Hvis et
dyr tabte sit mærke, skulle der
straks isættes et erstatningsmær-
ke med samme nummer som det
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Identifikation af kvæg i Danmark
Af landskonsulent Ole Klejs Hansen, RYK

Randklip er noget af det ældste identifikationsværktøj vi kender



oprindelige. Nu kunne man sam-
le alle oplysninger om et dyr på
et fælles nummer, og ved at bru-
ge CKR-nummer kunne man
undgå supplerende mærkning af
dyr i diverse sundhedsprogram-
mer.

Krav om sporbarhed
I 1990’erne betød BSE at der kom
øget internationalt fokus på spor-
barhed af fødevarer. Det førte til
at samtlige husdyrbesætninger i
EU skulle registreres i nationale
offentlige databaser. Danmark
havde allerede i begyndelsen af
80’erne indført et system med
mulighed for entydig  identifika -
tion af dyr og besætninger. Samt-
lige ejendomme med kvæg, som
ikke endnu var blevet registrere-
de, blev i 1993 blev oprettet i
Kvæg databasen og dermed i
CHR, og samtlige besætningseje-
re blev pålagt at mærke deres dyr
og at føre besætningsregister
med information om tilgang og
afgang af dyr. Dermed havde
man mulighed for at spore om-
sætninger mellem besætninger-
ne. Det skulle dog senere vise sig,
at sporing via manuelt førte be-
sætningsregistre ude på gårdene
var en langsommelig og besvær-
lig proces.
I 1996 spidsede BSE-krisen i UK

til. Det fik EU til at stille krav om,
at samtlige kvæg i EU skulle regi-
streres på elektroniske databaser,
så de hurtigt kunne spores fra
centralt hold. Registreringen af
de ca. 30 % af kvæget i Danmark,
som hidtil ikke havde været på
Kvægdatabasen, blev gennemført
i vinteren 1997-98. Dog måtte
nummersystemet udvides til at
have 6 cifre for ejendomsnum-
mer og 5 cifre for dyrnummer.
Første udbrud af BSE i Danmark
kom i februar 2000, og på det
tidspunkt havde Danmark syste-
merne parat til hurtigt at kunne
finde kontaktbesætninger m.v. og
dermed undgå en krise af samme
omfang som set i UK.

Udbredelse af 
elektronisk identifikation
I midten af 1990’erne kom der
internationale standarder for
passive lavfrekvente transponde-
re til identifikation af dyr. Disse
standarder omfattede samtlige
dyrearter, men elektronisk iden-
tifikation blev i starten næsten
udelukkende anvendt i selskabs-
dyr (hunde, katte, heste m.v.).
I 1999 introducerede delstaten
Victoria i det sydøstlige Australi-
en det første system med obliga-
torisk elektronisk mærkning af
kvæg. Baggrunden var EU’s krav
om sporbarhed på importeret
kød. En række andre lande har
efterfølgende med samme bag-
grund indført lignende systemer.
Disse lande har opbygget syste-
merne helt fra bunden, og de har
derfor frit kunne vælge at bruge
ny teknik.

Alle EU-lande havde opbygget sy-
stemer til identifikation og spor-
barhed uden at benytte elektro-
nisk identifikation. Efter Mund-
og Klovesygen i England i 2001
blev elektronisk mærkning af får

og geder i EU obligatorisk. Kun et
par EU-lande med meget få får
og geder (heriblandt Danmark)
blev undtaget for disse regler. Der
er for tiden ingen tegn på, at EU i
overskuelig fremtid vil gøre elek-
tronisk mærkning af alt kvæg ob-
ligatorisk, men nugældende EU-
regler er dog lavet sådan, at med-
lemsstater selv kan gøre det i eget
land.

Elektronisk identifikation 
i Danmark
Danmark godkendte i 2004 offi-
cielt elektroniske øremærker til
frivilligt brug. Nummerstruktu-
ren fra CKR-nummeret kunne
fortsat anvendes på en måde, så
det elektronisk læste nummer
svarede præcist til det synlige
nummer på øremærket. Besæt-
ningsejere kunne nu udnytte for-
delene ved elektronisk identifika-
tion hjemme i besætningen, men
det gav ingen generelle fordele
for landbrugserhvervet, fødevare-
industrien eller myndighederne.
Det kunne først opnås, når samt-
lige dyr var elektronisk identifice-
ret. Obligatorisk elektronisk
identifikation af kvæg blev ind-
ført i Danmark med virkning fra
juni 2010. Den valgte teknologi
er den samme som alle andre sy-
stemer i verden med officiel elek-
tronisk identifikation.

Fordelene ved elektronisk identi-
fikation er arbejdslettelser (auto-
matisering) i stalden og  reduk -
tion af antallet af fejl i identifika-
tionen. Den valgte teknologi
identificerer dyr tæt på en anten-
ne (nærmere end en meter). Det
giver mulighed for automatisk
håndtering af enkeltdyr. Udfor-
dringen er at få indrettet sig så -
dan, at man i praksis opnår læs -
ning af samtlige dyr, der passerer
antennen. En stor fordel er, at sig-
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Plasticøremærker, sikke dog en
start på plasticøremærker, – i dag
en velaccepteret registre rings type



nalerne kan passere gennem dy-
rene, således at man også kan af-
læse mærket, hvis det sidder på
den modsatte side af dyret. Mær-
kerne er passive og indeholder
ikke batterier. De bliver aktiveret
med energi fra de magnetfelter,
som de elektroniske læsere dan-
ner. Mærker og læsere kører efter
internationale standarder (ISO
11784 og ISO 11785), således at
numrene er helt entydige inter-
nationalt og at mærkerne kan af-
læses elektronisk i samtlige be-
sætninger, der anvender ISO-læ -
sere.

Der findes teknologier med læn-
gere læseafstande og med mulig-
hed for løbende registreringer
(aktivitetsmåling m.v.). Med stør -
re læseafstande følger flere dyr i
læsefeltet, samtidigt men uden
mulighed for at udpege det en-
kelte dyr. Signalerne fra denne
teknologi kan kun i meget ringe
grad passere gennem dyrene.
Faktisk får man næsten kun af-
læst de mærker, man ville kunne
se, hvis man sad og kiggede fra
antennens placering. Derfor sik-
rer firmaerne på forskellig måde,
at mærkerne sidder ens og meget
synligt på alle dyr. Mærkerne
(sensorerne) indeholder batteri-
er. Disse teknologier er velegnede
til opsamling af data fra dyr i en
flok, men ikke til automatisk in-
dividuel håndtering af dyr. Mær-
kerne har egne numre uden en
fælles international standard.
Numrene svarer ikke til dyrenes
livsvarige numre. Derfor skal der
laves en manuel kobling mellem
dyrenes numre og mærkernes
numre, og det giver mulighed for
fejl.

Det nuværende danske system til
identifikation og registrering af
kvæg byder på rigtig mange mu-

ligheder for enkel og systematisk
registrering og automatisk hånd-
tering af dyr. Der er læsere på
markedet, hvor man samtidig
med læsning af dyrets øremærke
kan indtaste oplysninger om,
hvilken hændelse der er tale om
og elektronisk videregive oplys-
ningerne til Kvægdatabasen. Tek-
nologien til brug i staldene er ud-
viklet. Måske kræver det kun et

par tilretninger i stalden, før tek-
nologien kan anvendes med rig-
tig godt resultat. Alle har mulig-
hed for at udnytte teknologien
via de elektroniske øremærker,
men udviklingen af de systemer,
der skal bruges til forskellige op-
gaver, må nødvendigvis ligge hos
dem, der arbejder direkte med de
praktiske løsninger.
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Ole Klejs på pension efter 42 år
i kvægbrugets tjeneste

Ved receptionen i anledning af at Ole Klejs stoppede ved udgangen af
november, blev der uddelt mange roser for den uvurderlige indsats
han har ydet både for dansk kvægbrug, og for det internationale sam-
arbejde. Ikke mange har kunnet matche hans viden og erfaring
omkring identifikation og registrering. Det har andre også haft øje for.
Klejs har gennem cirka 20 år, ydet en stor indsats i fællesskabet i
ICAR*. Mange af de internationale aftaler, der er på plads i dag, har
været forbi Klejs’ skrivebord før godkendelse. Derudover har samarbej-
det medført at RYK i dag fungerer som internationalt center for test
af øremærker til husdyr. En af mange funktioner som næppe var kom-
met i stand uden Klejs som mellemmand.
På dagen var der stor anerkendelse for indsatsen fra alle sider, blandt
andet ICAR’s direktør Martin Burke, Irland, samt fra en stor kreds af
de mange Klejs gennem årene har samarbejdet med. 

Niels Henning Nielsen og Uffe Lauritsen, RYK

*International Committee for Animal Recording 

Ole Klejs sammen med RYK direktør Niels Henning Nielsen og
Martin Burke, ICAR direktør



Den vigtigste ændring ved in-
troduktionen af en forbedret
avlsværdivurdering for klov -
sundhed i november 2015 er, at
sikkerheden på køernes avls-
værdital er øges markant. Det-
te skyldes, at køernes egne
 klov beskæringer også indgår i
avlsværditallene og ikke, som
tidligere, kun afstamningsin-
formation.

Sverige, og senere de øvrige nor-
diske lande, har været pionerer
indenfor registrering og avlsvær-
divurdering af klovsundhed.
Avlsværdivurderingen i de nordi-
ske lande omfatter i dag syv for-
skellige klovsygdomme i 1. – 3.
laktation. En traditionel avlsvær-
divurdering baseret på klovbe-
skærerdata blev indført i Sverige
allerede i 2006 og i nordisk regi i
2011. Avlsværdital som også in-
kluderer genomisk information
blev indført i 2014.
Avlsværdivurderingen for klov -
sundhed blev forbedret i novem-
ber 2015. Den vigtigste ændring
er, at køernes egne klovbeskærin-
ger indgår i deres avlsværdital.
Dette medfører højere sikkerhe-
der på avlsværdital for køer, der
er klovbeskårne.

Nogen ændringer 
i køernes avlsværdital
Den forøgede sikkerhed på køer-
nes avlsværdital medfører, at de-
res avlsværdital kan ændre sig
mere end normalt. Sammenhæn-
gen mellem køernes avlsværdital
i november 2015 og avlsværdital-
lene i august 2015 er omkring

0,85, mens den tilsvarende sam-
menhæng for tyre er omkring
0,95 – dog lidt lavere for Jersey.
Der er også sket andre ændringer
i avlsværdivurderingen for klov -
sundhed, blandt andet er de ge-
netiske parametre opdateret, og
en ny metode til beregning af sik-
kerheder er indført. Sidstnævnte
betyder, at tyrenes sikkerheder er
faldet lidt i forhold til tidligere.
Endelig er datakvalitet forbedret.

Højere sikkerhed på
hundyr og tyre som er
genomisk testede
NAV har i de senere år løbende
ændret de modeller, som bruges i
avlsværdivurderingen for flere
egenskabsgrupper. Der ændres til
modeller, hvor køernes egne regi-
streringer indgår i deres avlsvær-
dital. Årsagen er, at køer dermed
kan indgå i referencegruppen bag
de genomiske avlsværdital. Avls-
værdital som inkluderer geno-
misk information bliver dermed
mere sikre for testede hundyr og
tyre, fordi der fremover kun af-
prøves et begrænset antal tyre,
som kan indgå i referencepopula-
tionen.
For klovsundhed er udviklingsar-
bejdet med at inddrage køerne i
referencegruppen endnu ikke
udført. Dette vil ske på et senere
tidspunkt.
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Mere sikre avlsværdital for klovsundhed
Af Emma Carlén (NAV/Växa Sverige), Anders Fogh (NAV/SEGES) and Terhi Vahlsten (NAV/Faba)
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Klovsundheden er vigtig for
produktivitet og dyrevelfærd i
 malke kvægsbesætninger. For-
skellige beregninger viser, at en
halt ko årligt koster mange
penge. Derfor er der i de sene-
re år kommet større opmærk-
somhed på klovsundhed i hele
verden. Mange lande har påbe-
gyndt registreringer af klovbe-
skæ redata og beregning af
avlsværdital for klovsundhed.
De nordiske lande har været
pionerer på dette område.

For at kunne overvåge og avle for
bedre klovsundhed på nationalt
og internationalt plan er det
nød vendigt at harmonisere be-
nævnelsen af klovsygdommene.
Derfor har ICAR udarbejdet en
beskrivelse af 27 forskellige
klovsygdomme i ”ICAR Claw
 Health Atlas”.
I de nordiske lande blev registre-
ringen af klovsygdomme harmo-
niseret i 2012, da den elektroni-
ske klovregistrering startede i
Finland og Sverige. Programmet
til registrering har været anvendt
i Danmark siden 2010. Indsam-
ling af klovbeskæreres registre-
ringer i Sverige og Finland er dog
startet allerede 10 år før denne
nordiske harmonisering .

ICAR har udført en
spørgeundersøgelse
En spørgeundersøgelse, lavet af
ICAR, viser, at der også  interna -
tio nalt sker harmonisering af
klovregistreringerne. I ti lande
anvendes der en entydig national
benævnelse af klovsygdommene,

og data overføres til den nationa-
le database. I otte lande registre-
res klovsygdommene, men de
overføres ikke til den nationale
database.
Klovregistreringerne er oftest fo-
retaget af klovbeskærere med
mobile registreringsenheder og
et software, som er tilpasset. 11
lande har således elektroniske re-
gistreringssystemer og fem lande
registerer på papir. Nogle lande
bruger flere registreringssyste-
mer samtidigt. Der er dog stadig
en ganske stor del af klovbeskæ -
ringerne, som ikke registreres.
Registreringer kan også være fo-
retaget af dyrlæger, men disse re-
gistreringer giver ikke samme
komplette billede af klovsundhe-
den i besætningen, da dyrlæger
normalt kun behandler de mest
alvorlige tilfælde.

Registreringerne indsamles for 6-
20 klovsygdomme. Digital  derma -
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ICAR interesserer sig for klovsundhed
Af Elina Paakala (NAV/Faba), Emma Carlén (NAV/Växa Sverige) og Anders Fogh (NAV/SEGES)

titis, hul væg, sålesår, klov brand-
byld og nydannelse, efterfulgt af
såleblødning er de mest alminde-
ligt klovsygdomme på verdens-
plan.
De nordiske lande har elektro-
nisk registrering med fælles soft-
ware og entydige benævnelse af
sygdommene.

Avlsværdivurdering 
i flere lande
I de nordiske lande offentliggøres
et fælles avlsværdital for klov -
sund hed. Dette blev introduceret
i 2011, og genomisk avlsværdi er
blevet offentliggjort siden 2014.
Før den fælles nordiske avlsvær-
divurdering har Sverige offentlig-
gjort avlsværdital for klovsund-
hed siden 2006. Også Holland
(2010) og Norge (2014) offentlig-
gør avlsværdital for klovsundhed.
Desuden har lande som Frankrig
og Spanien planer om at gøre til-
svarende.

ICAR Claw Health
Atlas:
www.icar.org/Do-
cuments/ICAR_
Claw_Health_
Atlas.pdf
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Figur 1 Rangering af dyr blandt alle genomisk testede

Hvor god er min 
genomisk testede kvie egentligt?
Af Anders Fogh, SEGES, kvæg

Måske har du stillet dig dette
spørgsmål, før du skulle beslut-
te om kvien skulle skylles eller
bare af ren og skær nysgerrig-
hed. Fra medio januar 2016 har
du mulighed for at få din nys-
gerrighed stillet på DMS dyre-
registrering.

Fremover vil du kunne se range-
ringen af et givet genomisk testet
hundyr, blandt alle testede hun-
dyr efter samme far. Oplysningen
vil kunne ses på Ko-kortet, Kvie-
oversigten og på Kvieoversigt avl.
Dyrene vil være rangeret efter
NTM.

Et eksempel: Du har en genomisk
testet kvie efter VH Blume med

24 i NTM (se figur 1). Kvien er
rangeret som nummer 4 blandt
alle 49 genomisk testede hundyr
efter VH Blume. De hundyr som
rangerer højere end den netop
testede kvie har enten bedre
NTM eller samme NTM. Blandt
dyr med samme NTM vil de æld-
ste få den højeste rangering.

Både levende og afgåede hundyr
vil indgå blandt alle genomisk
testede afkom efter faderen. Ran-
geringen bliver genberegnet efter
hver avlsværdivurdering, da der
kan blive testet nye dyr, samt at
de eksisterende kan stige eller
falde i NTM.

Den nye facilitet i DMS bliver
igangsat 13. januar 2016 og er
 finansieret af Dansk Holstein

Vedhæftet skema med angivelse
af de ændringer for anonymise-
ring



Nye lister fra DMS gør det
nemmere at reducere kvieop-
dræt og samtidig få en maksi-
mal avlsfremgang. De gør det
nemt at sortere besætningens
kvier til salg, indsætning i be-
sætningen og/eller genomisk
test.

De nye lister hedder ”Kvie-over-
sigt-avl” og ”Ko-oversigt-avl”. Li-
sterne giver et godt overblik over
hundyr i besætningen med infor-
mation om afstamning, avlsvær-
dital, præstation og  reproduk -
tionsstatus. En lang række nøgle-
tal vises som standard på udskrif-
ten, og desuden kan en række
nøgletal tilvælges, hvis der er no-
get specifikt man gerne vil have
information om. Nøgletal på li-
sterne er delvis finansieret af
Dansk Holstein.

Tag beslutninger ud fra
NTM på den ufødte kalv
Et af de nøgletal, der kan vælges,
er NTM på drægtigheder, som vi-
ses hvis dyret er erklæret positiv
drægtig. NTM på drægtigheder
kan bruges til, på et tidligt tids-
punkt, at udvælge kalve til salg,
hvis det er en del af besætnin-
gens strategi. Nøgletallet kan og-
så bruges til at lave en tidlig ud-
vælgelse af kalve til genomisk
test, hvis ikke man tester hele be-
sætningen. NTM på drægtighe-
der vil også blive en tilgængelig
information på udskriften ”For-
ventede kælvninger”, så man kan
bruge informationen som sty-
ringsparameter i besætningen.

Af andre nye og meget nyttige in-
formationer på ”Ko-oversigt-avl”
og ”Kvie-oversigt-avl” kan næv-
nes markering af de dyr der er
genomisk testede samt mulighe-
den for at markere de dyr der har
høje indekser og dermed er inter-
essante som tyremødre. Hvis der
kommer en tyrekalv på en tyre-
mor, skal den muligvis genomisk
testes, så det kan afklares om
kalven er interessant at bruge i
avlen. Hvis der i stedet kommer
en kvie, vil det også være oplagt
at lave en genomisk test for at
kende kviens avlsmæssige niveau
med henblik på en senere skyl-
ning.

Udvælg de bedste 
til genomisk test
Hvis man ”kun” laver genomisk
test på de dyr som man forventer
er de bedste, skal man være me-
get bevidst i den udvælgelse der
laves. Der kommer således flere
parametre i spil end NTM på
kalven/drægtigheden:
•Moderens NTM
•Moderens præstation
• Kalvens/drægtighedens
 afstamning

I udvælgelsen af kvier til geno-
misk test vil NTM på kal ven/dræg -
tigheden være første skridt til at
finde de dyr, der kunne være in-
teressante. Derefter ses der på af-
stamningen, hvor kravet til NTM
niveau vil være højere på nogle
afstamninger end på andre. Mo-
derens NTM-niveau og  præsta -
tion kan også give god  informa -
tion i udvælgelsen, da der kan

være køer man ser større poten-
tiale i end andre.

For nogle vil det være svært at
have overblikket over de parame-
tre, der er vigtige, og specielt in-
formationer omkring, hvilke af-
stamninger der kræver et lidt
højere NTM end andre kan være
svært at følge med i. Derfor står
Vikings avlsrådgivere gerne til
rådighed med gode råd og spar-
ring omkring udvælgelsen af
hundyr.

Brug listerne til en god dialog og
aktiv stillingstagen til hvilke dyr
der skal testes og hvilke dyr der
bør sælges. Ud fra informationer-
ne på ”Ko-oversigt-avl” og ”Kvie-
oversigt-avl” vil der være grund-
lag for at tage stilling til den øn-
skede strategi i besætningen.

Avlsforeningen 
Dansk Holstein 

og Th. Aarups Fond 
er medsponsor 
på opgaven
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Hvilke dyr skal jeg genomisk teste? –
få bedre overblik med nye lister
Af Pernille Hougaard Jensen (VikingDanmark), Torben Nørremark (VikingDanmark) og Anders Fogh (SEGES)



13,3 % af DH-ungtyrene og 3,4
% af DH-køer og kvier har le-
verbylder ved slagtning. En pi-
lotundersøgelse viser, at det er
muligt at avle for større mod-
standskraft mod leverbylder,
da egenskaben er arvelig, og
der findes en betydelig avls-
mæssig variation. Den økono-
miske merværdi er dog  be -
græn set ved at inddrage lever-
bylder i avlsmålet.

Årsagen til at specielt tyrekalve
får leverbylder, er, at en stor del
af deres foder består af let for-
døjelige fodermidler, som oftest
korn. Dette skaber et surt vom-
miljø, der bevirker, at bakterier
kan trænge igennem vomvæggen
og lagres i leveren som bylder.

Forventningen til undersøgelsen
er, at forekomsten af leverbylder
er arvelig og har en genetisk vari-
ation, der gør det muligt at ind-
drage leverbylder i avlsmålet.

Leverbylder har en
arvbarhed på 3 %
I en pilotundersøgelse med
536.000 DH-tyrekalve, slagtet i
perioden 2005 til 2014, blev der
fundet en arvbarhed på 3 % for
leverbylder. Arvbarheden er på
højde med mange af de andre
sundhedsegenskaber i avlsarbej-
det. Den avlsmæssige variation er
relativt høj (5,6 %), hvilket indike-
rer, at der er forskel på forekom-
sten af leverbylder i afkomsgrup-
per efter forskellige tyre. Dette
betyder, at det enkelte dyrs gener
har en indflydelse på forekom-

sten af leverbylder hos dyret, og
det er muligt at reducere fore-
komsten af leverbylder gennem
avl.

Avl for færre leverbylder kan ska-
be en økonomisk merværdi for
slagtekalveproducenterne ved at
reducere antallet af leverbylder i
slagtede tyrekalve. Dette vil cirka
være en besparelse for kalvepro-
ducenten på 50-100 kr. pr. fund.

Egenskaben i sig selv bliver for-
modentlig ikke interessant at in-
kludere i NTM, da værdien af at
reducere leverbylder er beskeden.
Forekomsten af leverbylder er
dog et velfærdsmæssigt problem,
hvorfor landbrugsorganisationen
Landbrug og Fødevarer, Kvæg,
ønsker at reducere forekomsten
af leverbylder til 8 % i ungtyre-
produktionen inden 2018.

Leverbylder kan ikke 
øge sikkerheden på indeks
for øvrige sygdomme
Leveren er et centralt organ i for-
hold til stofskiftet. Derfor er der i
undersøgelsen set på sammen-
hængen mellem leverbylder og

nogle af de sundhedsegenskaber,
der indgår i indekset for øvrige
sygdomme. Eksempelvis er nogle
køer mere følsomme over for
fodring med store mængder sti-
velse og udvikler sur vom, hvilket
kunne tænkes at være den sam-
me mekanisme, der hos slagte-
kalve udvikler leverbylder. Resul-
taterne viser dog, at der ikke er
en avlsmæssig sammenhæng
mellem leverbylder og fordøjel-
ses- og stofskiftelidelse, hvori sur
vom er en af sygdommene. An-
vendelse af registreringer af le-
verbylder kan således ikke bruges
til at øge sikkerheden på indekset
for øvrige sygdomme. Årsagen til
at der ikke er en sammenhæng,
kan være kønsforskellen mellem
tyrekalve og køer/kvier, og at
produktionsforholdene er for-
skellige.

Færre leverbylder 
giver større tilvækst, 
men reducerer ikke
dødeligheden
Forekomsten af leverbylder stres-
ser muligvis tyrekalvene og der-
for er sammenhængen mellem
leverbylder og overlevelsen i hele
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Leverbylder kan reduceres avlsmæssigt
Af Rasmus Stephansen, Ane Marie Closter og Anders Fogh, SEGES Kvæg

(Billede fra
LandbrugsInfo.dk)



opdrætsperioden for begge køn
undersøgt. Sammenhængen var
dog lav (0,06), og avl efter lavere
ungdyrdødelighed reducerer så-
ledes ikke forekomsten af lever-
bylder.

I undersøgelsen er der fundet en
lille gunstig sammenhæng mel-
lem vækst og leverbylder (0,13).
Dette betyder at tyre, som har
højt avlsmæssigt niveau for
vækst, har en tendens til reduce-
ret forekomst af leverbylder.

Vores undersøgelse viser også, at
kalve, der ikke havde leverbylder,
havde en signifikant højere slag-
tevægt på 3,9 kg end kalve med
leverbylder ved slagtning. Der-
med vil avl for færre leverbylder
også kunne skabe en beskeden
økonomisk merværdi gennem
større tilvækst.

Leverbylder i avlsarbejdet
Det er muligt at inddrage lever-
bylder i avlsarbejdet, da egenska-
ben er arvelig og har en genetisk
variation. Dette er nødvendigt,
hvis man ønsker avlsfremgang,
da leverbylder ikke har avlsmæs-
sig sammenhæng med andre
egenskaber i avlsarbejdet.

Inddragelse i avlsarbejdet vil dog
kræve en bedre registrering på
slagteriet end tilfældet er i dag,
da datakvaliteten er ringe. Her-
næst skal den økonomiske mer-
værdi af at reducere forekomsten
af leverbylder være højere for
inddragelse i avlsarbejdet. I frem-
tidige undersøgelser vil det også

være interessant at undersøge,
om krydsning mellem  malke -
kvæg og kødkvæg giver en redu-
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ceret forekomst af leverbylder, da
dette er et højaktuelt emne i
dansk kvægbrug.

Dyrskue i Tyskland
”Neumünster am Abend” i 28.-29. januar 2016

Torsdag den 28. januar 2016
starter en 2-dages tur til skuet med foreløbigt program:

• Afgang om morgenen Skive-Viborg-Randers mod Neumünster

• 1-2 besætningsbesøg inden skuet i Tyskland

•Om aftenen Dyrskue med Holstein, Rød Holstein og Anglere og
afkomsgrupper

• Overnatning på hotel

Fredag den 29. januar
Om morgenen retur til Danmark ankomst Midtjylland klokken ca.
13.00

Mere info om besætninger, program og pris kommer på DH’s
hjemmeside snarest

Alle er velkomne
Avlsforeningerne Viborg/Skive Holstein og Midt/Øst Holstein



Der er blevet tradition for et
godt dyrskue på Jæren hen på
sommeren. I år blev jeg invite-
ret af Norsk Holstein til at
dømme på Jærmesse i Varhaug
i slutningen af juli. Det takke-
de jeg ja til, og den 28. august
sejlede jeg sammen med min
kone og vores mindste datter
derop. Det blev noget af en
gyngetur på færgen, hvor nok
halvdelen blev søsyge – også os
3. Men vi overlevede, og efter
en tur i bilen på næsten 4 ti-
mer landede vi i Bryne.

Auktion med dansk afkom
Om aften besøgte jeg auktionen
for Norsk Holstein og NRF og de
bedste kalve var nogle fornuftige
dyr. Den dyreste kalv var af dansk
afstamning og kostede omkring
40.000 NKr. Det blev en flot auk-
tion selv om der var få købere,
men alle dyr blev solgt.
Jeg fik om aftenen forklaret det
norske pointsystem af den nor-
ske NRF-dommer og var ret hur-
tig enig med mig selv om, at hvis
jeg holdt vores pointsystem i bag-
hovedet med 23, 22, og 21 points,
– så skulle det nok komme til at
fungere. Der var tilmeldt små 30
dyr til Holsteinskuet, og det blev
et hyggeligt lille skue.

Bedømmelsen af holdene
Jeg startede med at bedømme et
hold Derby førstekalvs-køer med
3 dyr, og vinderen fik en check på
3.000 NKr. Vinderkoen blev en
Goldday-datter fra Arild og Han-
ne Helland, en stor malkepræget
ko med et godt yver og meget

stærk overlinie. På andenplads en
Loader-datter fra Ole Morten
Aanestad med super lemmer, rig-
tigt godt yver, men for lidt mælk i
yveret, god type, men ikke så stor.
Derby-holdet sluttede med en
Laron P-datter, veludviklet og
me get stærkt bygget, men ikke så
god i foryvertilhæftning som de
to andre dyr i holdet.
Derefter fortsatte jeg med et stort
hold på 11 førstekalvs-køer og
kvaliteten i hvert hold efterføl-
gende var sådan, at de første 4 til
5 dyr kunne klare sig godt på et-
hvert skue i Danmark. Vinderen i

det unge hold køer blev en Fever-
datter med meget mælkepræg og
et rigtig godt ansat yver og god
lemmekvalitet. Fra samme ejer
Midt-Varhaug Samdrift var dy-
ret på andenpladsen, en Delta
Stan-datter, med god type og rig-
tigt godt yver, men knap så gode
lemmer som hos koen på første-
pladsen. På tredjepladsen en Roy-
datter fra Ole Morten Aanestad,
– også rigtig god type og dejligt
malkepræg men lidt mere tung i
foryver. Første præmie-dyrene
sluttede på fjerdepladsen med
derbyvinderen, som ikke var så
ædel som de dyr foran hende.

Miss Holstein 
blev også Miss Jæren
Ved de ældre dyr fik en Loader-
datter fra Ole Morten Aanestad
fløjen. En ko med et rigtig godt
yver, super patteplacering, god
bevægelse og en rigtig flot type
med meget malkepræg. På an-
denpladsen en Arden-datter fra
He-Rosnes med rigtig god type og
gode lemmer, men lidt mindre
højt ansat yver end koen på før -
steplads. Tredjeplads til en Mini-
ster-datter fra Midt- Varhaug
Samdrift, en ko med super yver
og type, men ikke så meget styrke
i kroppen som de to første i hol-
det.
Bedste Holsteinko på dagen blev
Loader-datteren fra Ole Morten
Aanestad, alle kun li hende, og
senere på dagen blev hun også
vinder på tværs af racer. Og der-
med velfortjent Miss Jæren 2015.
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Norsk dyrskue på Jæren
Af dommer Bert Groen, Nørager

Formanden for Norsk Holstein,
Sigmund Rangen, i snak med Bert
Groen

En pæn række køer i Varhaug

Miss Jæren 2015



Planlægningen af forårets store
kvægudstilling den 8. marts
2016 er nu gået i gang. Igen vil
Messecenter Vesthimmerland
og Nordjysk Agrocenter lægge
faciliteter til, så ved de fleste,
at forholdene ikke kan blive
bedre for udstillere af såvel
kvæg som maskiner og andet
teknisk materiale, der hører til
det moderne kvægbrug.

Det er i år igen besluttet, at Agro
Nord giver et tilskud på 200 kr.
pr. fremmødt malkekvæg. Til-
skuddet kan vel så nogenlunde
dække de veterinære udgifter,
som det koster at få taget forskel-
lige prøver og analyser af de ud-
stillede dyr. I skrivende stund
kender man ikke de nøjagtige be-
tingelser for udstilling, men disse
forventes snarest at foreligge.
Reglerne skal være de samme
som vil være gældende for Lands-
skuet i 2016.

Vi kan med megen stor glæde
fortælle, at der i år vil blive frem-
stillet dyr/grupper fra følgende
firmaer: ABS, BCDK, Semex, Key
Genetics og fra Viking. Det er fle-
re år siden, at vi har kunnet præ -
sentere så mange aktive firmaer.

Blandt elitedyrene ser vi med stor
spænding frem til en omfattende
besætningskonkurrence, som af-
holdes omkring middagstid tirs-
dag. Eftermiddagens store finale,
hvor Miss Agro Nord 2016 og re-
serve-championen udvælges, vil
med sikkerhed trække mange
folk til ringen. De to køer der vil
stå som vindere, der vil modtage
henholdsvis 5.000 og 3.000 kr., så
der er bestemt noget at kæmpe
om.

Udstillingen slutter som altid kl.
22.00. Inden da har Dansk Hol-
stein afholdt en spændende kon-
kurrence for udtagelse af møn-
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Beskrivelse, pointsystem
og grillparty
Det lyder ikke som meget at
dømme sådan et skue, men det
sjove kom, da jeg efter skuet skul-
le udfylde en dyrskuekort med
kommentar for hver eneste dyr.
Heldigvis havde jeg fundet en sød
sekretær ved starten af skuet som
kunne hjælpe med skrive nogle
stikord under bedømmelsen, og
efter bedømmelsen kunne vi så
udfyldte dommerkortet, for hen-

AGRO NORD malkekvæg 2016
Af skuekoordinator Jens Holm Danielsen, Støvring
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des norske var bedre end mit.
Med pointsystemet giver man
point for krop og lemmer sam-
men og for yver særskilt.
Om aftenen blev vi af Norsk Hol-
stein inviteret til grillaften hos
Arild og Hanne Helland, og de
har en af landets højestydende
besætninger. Vi mødte der nogle
af tilskuere, som havde kørt over
7 timer for at se skuet, – der kan
vi så lære noget om store afstan-
de over fjelde og bakker. Dermed

sluttede vi en dejlig tur til et me-
get hyggelig skue hos vores nor-
ske venner, tak for det.
Hjemrejsen gik meget mere rolig
og sammen med de danske til-
skuere fra skuet, Torben Kragh
og Thomas Andreasen og deres
ægtefæller, kom vi til Danmark
igen.

For billeder fra skuet skal man
kigge på facebook ved Norsk Hol-
stein, de er rigtig gode.

strere til deltagelse i juni ved det
europæiske skue i Colmar juni
2016.

Vi opfordrer interesserede til at
tilmelde dyr, hvilket skal ske se-
nest fredag den 5. februar 2016.
Agro Nord kan følges på
www.agronord.dk eller på facebook.
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Det var en dygtig flok af hjælpere til at lave et vellykket kursus

Europæisk dommerkursus
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

I starten af september deltog vi
i EHRC-dommerkurset i Un-
garn. Det var et særdeles veltil-
rettelagt dommerkursus med
vægt på godkendelse af dom-
mer til EHRC-dommerlisten.
De praktiske prøver fandt sted
med 7 hold dyr med 6 i hver i
en udendørs dyrskuering med
35 gr. varme i den periode.

Der var i alt 50 deltagere fra alle
de vesteuropæiske lande (næ -
sten) og nogle af de østeuropæ -
iske lande. Tyrkiet deltog for før -
ste gang i en læringsproces. Fra
Danmark deltog Erik Hansen,
Søren Christensen, Bert Groen
og Mogens Madsen. Erik Hansen
var med for at kæmpe for sin
plads, idet han sammen med nog-
 le flere fra andre lande skulle til
”re-eksamen”, men her klarede
Erik sammen med et par andre
ikke cuttet. Erik har været med

på EHRC-dommerlisten i utallige
år, og hans vel nok største ople-
velse var vel nok at blive inviteret
som dommer til EHRC-skuet for
nogle år tilbage. Derudover har
han besøgt mange lande i Europa
som dommer.
Søren Christensen og Niels Erik

Haahr er de to danske repræsen-
tanter på listen, og både Bert
Groen og Mogens Madsen har
med en god præstation ved dom-
merkurset i 2017 i Tyskland mu-
lighed for at komme på EHRC-li-
sten, idet de fik en ”godkendt”
præ station i Ungarn, og dem skal

De danske deltagere på kurset



der være to af i rækkefølge.
EHRC-dommerskolen er vel ac-
cepteret, og mange af de europæ -
iske dommere nyder stor anseel-
se verden rundt for deres stabili-
tet og gode måde at være i cen-
trum af en dyrskuering. Arbejds-
gruppen har sat en række regler
og forskrifter, og der er solide
rammer at arbejde ud fra i takt
med den større søgning til dom-
merskolen. Senest har man ud-

viklet en dommerskole for nye
lande uden tradition for en så -
dan, og her er hovedformålet at
give mere undervisning end lave
en konkurrence. I undervisnin-
gen er rangering af dyrene natur-
ligvis vigtig, men lige så vigtig er
gode kommentarer. For de mere
trænede holdes så kvalifikations-
kurset, og her gælder det place-
ringen på EHRC-dommerlisten.
Gennem 13 år har det været

spændende at være med til at
udvikle denne aktivitet, idet jeg
som repræsentant for EHRC-be-
styrelsen har siddet i denne ar-
bejdsgruppe og de seneste år som
dens formand. Det har været po-
sitivt at se, at vi har fået den åb -
net op, og at deltagere fra lande
med knap så stærk en dommer-
tradition som i det vestlige Euro-
pa nu også er med.
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Alle Dansk Holsteins læsere 
og annoncører

ønskes en glædelig jul og et godt nytår!



ST genetics markedsføres også i Danmark
Af Morten Kristiansen, Key Genetics
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Key Genetics er ny forhandler
af genetik fra ST Genetics. Key
Genetics startede med at for-
handle tyre fra daværende
Taurus-Service Inc., men i  ef -
ter året 2014 valgte Dick Witter
at sælge sit imponerende livs-
værk Taurus-Service Inc. til
Sexing Technologies (ST  gene -
tics). Derfor har Key Genetics
nu forhandling af ST genetics i
Danmark, Norge, Sverige og
Finland. Tak til Dick Witter og
Taurus-Service Inc. for et for-
trinligt samarbejde. Dick Wit-
ter er en pioner i kvægavl.

Absolute Red, Awesome Red, Bra-
dy og Tequila er alle tyre, som
mange vil huske mange år  frem -
over i showringen på de  aller stør -
ste scener. Wabash Way Explode
og Mr All About It er tyre, som
også giver genlyd udenfor show -
ringen. Alle disse tyre er dog sta-
dig tilgængelige hos Key Genetics
og ST Genetics, og nu mange af
dem med kønssorteret sæd (KSS).

Foundation Genetics er også ble-
vet solgt, – dog til Cogent i UK.
Jeg kan dog fortælle, at jeg stadig
forhandler tyre fra Browndale
Specialty Sires, International Pro-
tein Sires og Jetstream Genetics.
Det er tre mindre firmaer, som
jeg har et godt samarbejde med.

Nu også ST genetics
Som tidligere nævnt er jeg nu for-
handler af tyre fra ST genetics,
hvilket jeg er meget glad for. De
har et fantastisk line-up med ud-
valg af mange forskellige tyre,
hvad enten vi snakker indeks el-
ler typetyre af racerne Ayrshire,
Brown Swiss, Jersey eller Hol-
stein.

ST genetics avlsfilosofi er at kun-
ne levere det bedste genetik til al-
le malkekvægsracer i Sexed Ultra,
hvilket er KSS-sæd af høj kvalitet.
De leverer KSS af de bedste in-
dekstyre samt de bedste typetyre
til fornuftige priser. Det vil bety-
de, at mange af de tyre, som man
normalt ikke kan få, er tilgænge-
lige med kønssorteret sæd nu.
Dog vil der også være enkelte –
specielt blandt de høje indeksty-
re, som ikke kan fås som konven-
tionel sæd. Dette er ulempen ved
at kønssortere sæd af de aller-
bedste og mest efterspurgte tyre i
verden.

ST genetics vælger at købe deres
egne tyremødre, og derved er en
vis del af deres tyre tillagt på dis-
se egne tyremødre. Dette er et
koncept som mange kvægavlsfor-
eninger gør mere og mere brug af
i hele verden.

SexedUltra, det er den kvalitet
sæden leveres fra ST genetics, og
det er også det eneste firma lige
nu med udelukkende denne type
sæd. SexedUltra er en forbedring
af processen, når man kønssorte-
rer tyresæd, og det indebærer fle-
re sædceller pr. strå i forhold til
almindeligt kønssorteret sæd
samt højere drægtighedsprocen-
ter i gennemsnit.

Herover en liste med tyre, som er
de mest kendte og populære gen-
omiske tyre hos ST genetics lige
nu og som også er tilgængelige i
Danmark som sexed ultra. Og
husk, – Key Genetics udarbejder
gratis avlsplan og avlsrådgivning.

Sæd vi markedsfører

TPI Type PL RZG/LPI Døtre/besætn.

Mr Shot DOZER 2596 1,52 9,3 162/3351 0/0

Edg RUBICON 2681 2,00 7,1 156/3284 0/0

Edg ss CAPTAIN 2553 2,73 5,8 3127 0/0

Mr Coin DRACO 2614 2,04 8,3 155/3210 0/0



Nogle er stadig lidt skeptiske
over for gentesten og dens mu-
ligheder. Og her kommer ord-
sproget tit frem. Men det kan
lykkes i virkeligheden. Hos
Ber tel Winther, Klim ved Fjer-
ritslev, blev starten givet via en
gentest til Viking af en VH Zu-
lu-tyrekalv 3418. Denne var
god, og VH Zumba blev købt og
brugt som ungtyr.
Det er nu en af de 14 højest af-
prøvede tyre med over 100 døt-
re bedømt., idet den via sine
døtre er steget flot i NTM.  

Salget af tyren gav mod på at te-
ste nogle hundyr. Moderen 2937
D Onsild har bl.a. fået 2 interes-
sante døtre – efter D Rødding og
Moonboy – begge de højest teste-

de efter tyrene. D Rødding-koen
3608 blev skyllet, og på tyresiden
blev Denim-sønnen VH Desota
frembragt, og tyren VH Otis efter
VH Omega fik hun selv. Begge
har været tyrefædre og brugstyre
i Viking.

Bubbel 4427 – en guldkalv
De 2 Denim-døtre efter skylning
blev begge selv skyllet. 3986 blev
skyllet ved VH Bubbel, og der er
nu kommet 3 levende kalve.  En
tyr var ikke høj nok i NTM efter
gentest til køb hos Viking. Den
første kvie 4427 viste sig at teste
helt super med nu 40 i NTM. Det
er + 20 i forhold til afstamnings-
værdien – altså lige nøjagtig den
slags avlsdyr vi søger både på ty-
re- og hundyrsiden. Der er kun

testet 14 hundyr med 40 – 44 i
NTM herhjemme. Tilsvarende
ser vi fordelingen i toppen på ty-
residen. Altså en rigtig ”Guld-
kalv”.  

Hendes gentestværdi blev afprø -
vet i CRV i Holland, og her er te -
 sten på NVI også helt i top. På en
besigtigelsestur i september blev
der givet et købsbud på kvien. Ef-
ter lidt betænkningstid fra Bertel
fandt begge parter prisen på
14.000 Euro passende.  Hun bli-
ver nu flyttet ind i CRV’s skylle-
program i Holland.

Bertel har stadig chancen for en
ny ”Guldkalv”, idet en ET-helsø -
ster nr 4513 VH Bubbel og halv-
søster 4549 Vitesse, som koen
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En fjer bliver til 10 høns!!!
Af avlsforeningssekretær Palle J. Larsen, Nordvestjyllands Holstein

Kofamilien vises her frem. Nina med de 2 små søstre 4549 (Vitesse) og 4513 (VH Bubbel) til ”Guldkvien” nr.
4427 efter VH Bubbel, som Bertel holder sammen med hendes mor 3986 (Denim) på højre fløj.  Medhjælper
Andreas Morsing holder bedstemoderen 3608 (D Rødding) og oldemoderen 2937 (D Onsild) på venstre fløj



selv har fået – lige er sendt i gen-
test.  Det bliver spændende, når
der kommer nye tal først i januar
16. I øvrigt på 30 års dagen siden

Bertel overtog gården efter sine
forældre, så en generations avls-
arbejde er lykkedes.

Altså, – en lille fjer kan godt ud-
vikle sig til flere spændende top-
dyr.
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VH Zumba 

VH Jaywalk 

Stamtræ på de mest interessante dyr i kofamilien

LANDSSKUET
i Herning

30. juni – 2. juli 2016
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305 dages ydelser, alle afsluttet i juli kvartal 2015

Dyr nr Far Morfar NTM Y- Lakt. Kg % Kg % Kg Kg Ejer By
ind. mælk fedt fedt prot. prot. F+P

1. Laktation

6590404524 D Etoto D Limbo 28 134 1 13865 4,42 612 3,83 531 1143 Gunnar Forum Skals

3147205466 D Limbo V Gottorp 15 119 1 15008 3,95 593 3,29 494 1087 Gaardsted Højgaard I/S Løgstør

5660102489 VH BismarkD Onside 16 114 1 17645 3,01 532 3,14 555 1086 Bjarne V. Hansen Spjald

6590404510 VH Lumb T Krarup 3 117 1 13611 4,24 578 3,51 477 1055 Gunnar Forum Skals

3876105179 VH Fenrik D Ole 12 122 1 13347 4,33 579 3,47 464 1042 Gl. Neergaard A/S Thisted

3616903372 VH Ole-O D Dundee 13 115 1 15081 3,74 565 3,11 470 1034 Bjarne Terkelsen Løkken

6590404452 D Mason VH Bismark 20 125 1 13673 4,15 568 3,40 465 1033 Gunnar Forum Skals

6590404546 D Mason VAR Elvis 13 118 1 14220 3,82 543 3,40 484 1027 Gunnar Forum Skals

5660102495 VH Alvin V GroovyBL 5 113 1 13306 4,23 563 3,46 460 1023 Bjarne V. Hansen Spjald

5659304419 VH Ole-O D Dundee 21 125 1 13567 3,92 532 3,51 477 1009 Esper Agger Lemvig

2. laktation

2908402114 VH Raage VAR Elvis 14 118 2 17293 4,11 710 3,31 573 1283 Lisbeth Klinge Knebel

4589005160 BP MaximumD Banker 16 117 2 17756 3,70 656 3,23 573 1230 Wissingsminde Lunderskov

11692600010 Planet P Shottle 7 114 2 18750 3,32 623 3,17 595 1219 Torben Kragh Henne

6384102554 D Jul D Corinth 19 126 2 14621 4,68 685 3,60 526 1211 Jens Frode Iversen Viborg

3307103479 VH SalomonRakuuna 21 123 2 16030 3,85 617 3,70 594 1210 Poul & Margit Henningsen Nibe

2587208836 D Expo V Eaton 4 108 2 18248 3,43 625 3,17 578 1203 Gyllingnæs A/S Odder

3430403543 VH Busse T Skjold 13 115 2 14988 4,66 698 3,34 500 1199 Kabbeltved I/S Hjørring

5947102788 VH Single D Onside 13 121 2 14860 4,66 693 3,40 505 1198 Bjarne Graversen Struer

4278202946 D Jul VH Lago 7 118 2 15797 3,87 611 3,69 583 1193 Peder V Dahl Grindsted

4110303162 R Cricket Silk 9 110 2 15709 4,15 652 3,43 539 1191 Andries Johan Katers Randers NV

3. laktation og øvrige

5660102103 D Dundee V Exces 3 110 4 21.090 3,55 750 3,08 650 1399 Bjarne V. Hansen Spjald

4994203752 D Rødding D Figaro 19 129 3 18.920 3,90 739 3,44 651 1390 Tom Scholtens Skærbæk

2523203671 D Dundee Ränneslöv 2 117 3 18.383 4,19 771 3,27 601 1372 Christian Rasmussen Brædstrup

6590403512 D Lucius VAR Elvis 14 111 3 17.205 4,45 766 3,43 590 1356 Gunnar Forum Skals

3971102374 VH Steffen V Exces 2 117 3 16.606 4,71 782 3,36 558 1341 Rægaard I/S Fjerritslev

6666501709 D Banker T Funkis 10 112 5 16.936 4,36 739 3,50 593 1332 Solgaarden Bent Nissen Marstal

5001305102 VH Gerry VAR Camaro 0 103 4 20.956 3,32 697 3,00 629 1326 Gammelbygaard Højer

4350203706 D Banker V Detektor 5 109 4 18.044 4,29 774 3,05 551 1325 Helle Holstein i/s Årre

2740902392 D Holly D Luksus -9 104 4 16.581 4,49 745 3,45 572 1316 Lønagergård Gjerlev J

6590402730 V Exces V Elo 7 102 5 19.396 3,74 725 2,98 578 1303 Gunnar Forum Skals

4951102309 VAR Platin H Hammer 4 100 4 15.955 4,45 710 3,61 576 1286 Tom Scholtens Skærbæk

6590402967 D Sammy V Dahl 5 113 4 17.580 4,06 715 3,25 571 1286 Gunnar Forum Skals

6590403201 D Ole T Bango 1 100 4 17.190 4,03 692 3,39 583 1276 Gunnar Forum Skals

5660102152 D Ole VAR Hector 16 118 3 18.485 3,54 655 3,35 620 1275 Bjarne V. Hansen Spjald

4798403627 D Banker V Erry 10 112 5 17.119 4,08 698 3,30 566 1264 Gråsten Landbrugsskole Gråsten

3147204309 D Onside RGK Bjørn 5 118 4 18.034 3,58 646 3,37 607 1253 Gaardsted Højgaard I/S Løgstør

2029402028 P Shottle Ked Juror 5 105 4 17.041 4,04 689 3,31 564 1253 Dueholm Skive

4066602149 VH Johan V Dahl 1 109 3 16.787 4,13 694 3,29 552 1245 Lars Rasmussen Spøttrup

4949002795 Rakuuna RGK Didrik 8 102 3 17.712 3,81 674 3,22 570 1244 I/S Abterpgaard Bredebro

4044902832 Rakuuna V Curtis 22 109 5 18.489 3,44 636 3,28 606 1242 Flemming Balle Jensen Randers NV

5016703801 D Onside RGK Flak 16 113 3 18.718 3,51 657 3,12 584 1241 Tommy Frisk Højer

3252101822 D Banker V Exces 13 112 5 17.070 3,93 670 3,33 568 1238 Kurt Larsen Tylstrup

305 dages ydelser
Oversigten med afsluttede 305 dages ydelser det seneste kvartal bringes i et udpluk af ydelserne i de
 respektive laktationer. For publicering skal far og morfar være stambogsførte tyre. Vi tager forbehold for
en manglende ko grundet kun 6 årlige kontrolleringer og laktationsydelser dermed ikke afsluttet.



Ydelsesresultater i Holland
Det samlede antal køer og besæt-
ninger er næsten uændret fra i
fjor. For Holstein er der en ned-
gang på knap 4.000 køer, hvor-
imod Rød Holstein er steget med
godt 3.000 køer.  Besætnings stør -
relsen varierer fra 77 i Utrecht til
128 i Flevoland. I Overijssel fin-
des det største antal besætninger,
2797, tæt forfulgt af Gelderland
med 2631. Friesland er dog den
provins, der har flest køer – godt
og vel 242.000.
Højeste ydelse er ligesom sidste
år opnået i Zeeland, i øvrigt med
nøjagtigt samme antal besætnin-
ger – 187.

Højstydende besætninger
15 besætninger har præsteret
over 900 k fedt og protein,  her -
iblandt den velkendte besætning
Newhouse med 124 køer, som og-
så findes mellem de 9 besætnin-
ger med mere end 12.000 kg
mælk i gennemsnit.

Højstydende køer
Som leverandør af højtydende
køer brillerer atter i år Vaessen,
Heerlen, med ikke færre end 8

stk., deraf den ene Rød Holstein.
6 af disse har over 20.000 kg
mælk, men nogle af dem har så
også et kælvningsinterval mellem
400 og 500 dage.

Livsydelse
En tabel over besætninger, hvor
mindst 10 køer er afgået i årets
løb, indledes med – ikke uventet
– Jos og Ingrid Knoef, Geesteren,
hvor 16 køer er afgået med en
gennemsnitsydelse på 67.448 kg
mælk, 4,39 pct. fedt og 3,69 pct.
protein i 4,9 laktationer. I alt teg-
ner familien Knoef sig nu for 62
køer med 100.000 kg mælk og 22
med 10.000 kg fedt + protein

Uddrag fra Veeteelt

Svenske ydelsesresultater
Holstein har gennem de seneste
år øget sin andel af de kontrolle-
rede køer i Sverige og er nu 54,0
procent mod 53,3 i fjor. Også
ydelsesmæssigt ligger racen klart
i spidsen.

Højtydende besætninger
I spidsen for Holstein er den vel-
kendte besætning hos Britt-Inger
og Lars Petersson, Skräddare-
hemmet i Kisa, hvor tyren S Ross
er født. 73 køer har her ydet
1.011 kg fedt+protein.
Med næsten samme ydelse –
1.009 kg fedt + protein – følger
Kersti og Anders Levin, Charlot-
tenborg, med 16 køer. VH Cody
stammer herfra.
Som et kuriosum kan nævnes, at
de to besætninger de sidste tre år
har skiftedes til at indtage første-
og andenpladsen blandt de  høj -
est ydende Holsteinbesætninger.
Mellem de 20 højestydende be-
sætninger findes også i år Torsten
og Cecilie Gustafsson, Götene,
opdrættere af VH Lyx, og Stefan
Edlund, Tanumshede, hvor VH
Beta er født.

Uddrag fra Husdjur

Nr. 4-2015 Dansk Holstein · 71

KORT NYT

Ydelsesresultater i Holland

Antal besætninger Køer pr. bes. Mælk kg Fedt % Fedt kg Protein % Protein kg

2014-15 15.104 93 8.373 4,34 364 3,55 297

2013-14 15.155 90 8.376 4,33 363 3,53 296

Holstein Antal køer Mælk kg Fedt % Fedt kg Protein % Protein kg

2014-15         597.312 9.770 4,28 418 3,51 343

2013-14 601.038 9.717 4,31 419 3,51 341

Rød Holstein

2014-15 125.540 8.972 4,49 403 3,60 323

2013-14 122.246 8.904 4,54 404 3,62 322

Svensk Holsteins ydelse

Antal køer Kg mælk Fedt % Fedt kg Protein % Protein kg

2014-15 138.192 10.133 4,03 414 3,40 345

Forskel fra 2013-14 (pct.) -2,4 157 +0,01 +7 +0,01 +7



Kom til ungdomsfore-
ningernes årsmøde 2016
Sæt allerede nu kryds i kalende-
ren lørdag den 5. marts 2016, for
her afholder Team Future Bree-
ders ungdomsforeningernes års-
møde.
Det bliver en dag, der tager sin
begyndelse i Ree Park på Djurs -
land, hvor parkens dygtige med-
arbejdere tager os med om bag
kulisserne i dyreparken, der er
lukket for alle andre på det tids-
punkt. Vi skal møde dyrene og
høre om de spændende avlspro-
grammer, man har gang i, og ef-
ter lidt tid på ”savannen” drager
vi i samlet flok mod mere vel-
kendte omgivelser.
Vi skal nemlig på besætningsbe-
søg hos Jacob Therkilsen på Ny-
gaard i Trustrup. Jacob overtog
gården, som er finansieret i sam-
arbejde med AP Pension, i febru-
ar 2014. Dengang var gården
hjem for 380 køer, og ydelsen lå
på 7.800 kilo EKM. I dag har Ja-
cob 550 køer, 380 HA til grovfo-
der, og ydelsen hedder nu 10.200
kilo EKM.
Dagen slutter med et brag af en
fest på Vejlby Landbrugsskole i
Aarhus, hvor deltagerne kan se
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UNGDOM

Årsmødet blev
afholdt på Fyn
2014

frem til en overraskelse på sce-
nen. Vel mødt!

Team Future Breeders
Nanna Hammershøj

Agro Nord og udtagelse til
EHRC ungdoms konkur rence

med dette skue og dets aktivite-
ter som væsentlige punkter be-
skrive konkurrencen i flere detal-
jer, og de kan ses på hjemmesi-
den. Tidsplanen vil blive indpas-
set i Agro Nords program, og det
vil være nødvendigt, at deltager-
ne kan sætte en-to dage af før
Agro Nord for at følge program-
met for udtagelsen. Avlsforenin-
gen kan deltage med en person i
hver aldersgruppe. Avlsforenin-
gen står for udtagelseskonkur-
rencen og de danske deltageres
omkostninger ved deltagelse i
konkurrencen.

Deltagerne deles i en junior- og
seniorklasse (alder pr 17. juni
2016):
Junior: 16-20 år gamle
Senior: 21-25 år gamle

Det foreløbige program på
EHRC-skuet 2016 i Young bree-
ders Clipping and Showmanship:

Onsdag 15. juni 2016: 
deltagerne skal være på udstil-
lingspladsen
Fredag 17. juni 2016
bedømmelse af klipning
Lørdag 18. juni 2016:
bedømmelse af mønstring og
konkurrencens afslutning

På Agro Nord vil vi lave en udta-
gelseskonkurrence for ungdoms-
deltagere til klippe og mønst-
ringskonkurrencen på det Euro-
pæiske skue i juni 2016 i Colmar,
Frankrig.
Udtagelsen vil blive udført efter
nøjagtigt samme plan, som den
skal afvikles på EHRC-skuet. Del-
tagerne får en kvie ved lodtræk -
ning, – klipning og klargøring til
mønstring er en af opgaverne og
tæller med i den endelige opran-
gering, og mønstring er anden
del i konkurrencen. Vi vil snarest
efter et kommende EHRC-møde

Husk
tilmelding
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Der vil være afsat tid til deltager-
nes arbejde med dyrene, – derud-
over tid hvor dyrene og deltager-
ne har fri.
En vigtig forudsætning vil natur-
ligvis være erfaring med at klippe
og klargøre samt mønstre dyr.
Tilmelding senest 31-12-2015 på
hjemmesiden (brug tilmeldings-
skema).

Dansk Holstein planlægger en
tur til skuet, – formodes at blive
med fly og over givetvis 3 dage for
interesserede tilskuere. Turen
annonceres på hjemmesiden og i
næste blad 2016-1, men informa-
tion snarest vil være en fordel for
bestilling af flybilletter, hoteller
mv. Se hjemmesiden.

Keld Christensen

Dommerkursus
Tidligere har vi haft stor succes med et lave et

dommerkursus for os unge mennesker 

denne succes prøver vi at gentage

Lørdag, den 16. januar 2016 kl. 10.00

Mødested hos

Højager Holstein, Mølvejgårdsvej 19, 6630 Rødding

her skal vi se på Dansk Holstein

Det vil du lære denne dag: hvordan bedømmer og

kommenter jeg et hold køer, hvis det var mig, der var

dommer på et dyrskue. Vi har fået nogle af de

allerbedste til at undervise os denne dag!!!

En dag hvor du vil lære meget, og de bedste denne dag

vil efterfølgende få mulighed for at deltage i racernes

dommerkursus og blive meddommer

på dyrskuer landet rundt.

MØD OP – VI ER FREMTIDEN – ALLE ER VELKOMNE

Tilmelding på hjemmesiden www.danskholstein.dk,

senest fredag, den 8. januar 2016

Avlsforeningen Dansk Holstein
står for forplejningen denne dag.
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Klippe Mønstre Bedømmelse

Er du mellem 8 og 25 år
– vil du være med til noget sjovt?
Hvornår:
Fra mandag den 21. marts kl. 10.00 til tirsdag den 22. marts kl. 15 (i påskeferien).

Hvad skal vi lære
Der vil være et undervisningsforløb i at klargøre, klippe, mønstre, bedømme og kommentere dyr. Hvil-
ken race dyret har, kan på dette kursus være lige meget – det er principperne og det at man selv ud-
fører opgaverne, som vil være hovedbudskabet.

Hvem skal undervise
Vi har fået nogle af de bedste indenfor hvert område til at undervise jer.

Hvad skal jeg medbringe
Dig selv med stort gåpåmod for at lære noget, sovepose og underlag, en klippemaskine og føntør rer
hvis muligt. Vi sørger for bør ster og materiale, der skal anvendes til at lære at klargøre et dyr.

Kan alle deltage?
Ja! – er du nybegynder eller har du nogen erfaring – bare meld dig til – alle vil få mulighed for at lære
noget på dette kursus.

Hvor:
Vi har fået lov at være hos Villemajgaard hos Kirsten og  Tho mas Andreasen, Lintrup.

Pris:
350 kr. alt inkl., det vil sige  for plejning, overnatning og hvad der skal anvendes, samt en lille overra-
skelse. Alle vil få lidt materiale med hjem til at øve med.

Tilmelding på hjemmesiden www.danskholstein.dk

Spørgsmål kontakt Mette Bech (40342252)
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LANDET RUNDT

Avlsforeningen
Vendsyssel Holstein

Bedste Holsteinko blev nr. 40516-
01678 (F Engard) fra Anton Ham-
mershøj. Den 10 år gamle ko
mødte frem i en fantastisk form
og blev fortjent samlet vinder af
titlen ” Miss Himmerland”. Anton
Hammershøj havde også bedste
2. kalvs ko, nr. 32003 – 2748
(Goldday x F Engard), og Steen
Skov, St. Binderup, havde med ko
31220-04244 (Big Time x D
Front) bedste 1. kalvs ko. Hos
DRH blev bedste ko fundet hos
Hood Holstein, Overlade, med ko
49638-03394 – en 3. kalvs Lawn
Boy P-datter.
En stor tak skal der lyde til såvel
dommerne som udstillere for et
rigtig godt skue.

Møde om
”Kalveproduktion”
Aftenen startede hos kalvepro-
duktionen på Torstedlund, som
har 1.200 kalve på stald. Efter et
kig rundt på gården fortsatte af-

tenen på Suldrup Kro. Egon An-
dersen, bestyrer på Torstedlund,
fortalte om produktionen og
hans krav og ønsker til kalvepro-
duktion. Hans primære mål var
at få flest mulige igennem til
Dansk Kalv, og derfor var form
også det vigtigste for ham.
Per Spleth, slagtekalvsrådgiver fra
SEGES, tog snakken omkring
øko nomien bag kalveproduktion
og muligheder og udfordringer
ved kødkvægskrydsninger. Det
lagde op til en god diskussion
blandt de fremmødte, og forskel-
lige holdninger og erfaringer blev
delt.

Afslutningsvis kom Bjarke  Ku -
dahl, avlsrådgiver i Viking Dan-
mark, ind på, hvordan avlen har
indflydelse, og hvordan strategier
kan tilpasses den individuelle
mælkeproducent. Heriblandt
omkring reduceret kviehold med
kødkvægskrydsninger. Hoved-

Hos Bo Skovbjerg Nielsen, Børg -
lum ved Vrå, har ko 34470-01599,
R Lantz x B Patron, præsteret
150.000 kg mælk. Hendes gen-
nem snitsydelse er 13,2 år med
11.369 kg mælk og 816 kg fedt
+protein i gennemsnit og en sam -
let livsydelse på 150.071 kg mælk.
Koen er afgået umiddelbart efter
at have klaret denne præsta tion.

Livsydels
e 150.000

 kg mælk

Jette og Anton Hammershøj med hele teamet omkring bedriften

Jørgen Buur Pedersen

Dansk Holstein –
HIMMERLAND

Kimbrerskuet
Den 2. oktober blev Kimbrersku-
et afviklet med 58 katalognumre
Holstein og 16 numre DRH. Sam-
let en meget fin Holsteinudstil-
ling i perfekte rammer i Messe-
center Himmerland, og de frem-
mødte dyr præsenterede sig på
fornemste vis.
Bedømmelsen begyndte med be-
sætningsgruppekonkurrence, og
de fremmødte grupper var alle af
særdeles høj kvalitet. En sikker
vinder var alligevel gruppen fra
Anton Hammershøj, Stenild, som
bestod af 3 køer (F Engard, Gold-
day, Goldday). DRH’s bedste be-
sætningsgruppe blev udstillet af
Svend Hestbæk, Klotrup, (DRK
Utzon, Tocar, DRH Seoul).



lum, viste de muligheder der er
på avlssiden. Vi har jo ikke direk-
te målinger på enkeltkøer ude i
vore stalde, så besætningen på
Foulum og på andre forsknings-
stalde rundt i verden skal give go-
de data.  Der laves også Metan-
målinger i nogle robotbesætnin-
ger herhjemme. Dette skal være
med til at udvikle et brugbart in-
deks til avlsarbejdet. Vi ved, der
er forskel på vore køer – det er
bare med at finde den. Det er
den samme egenskab – uanset
race, så alle målinger kan bruges.
I dag fremvises der nogle indek-
ser for fodereffektivitet rundt i
verden, men Jan Lassen anfører,
at det kun er tilnærmede tal ud

fra korrelerede egenskaber – ikke
særlig brugbare indekser.

Fodringsfolkene Annette Øster-
gaard og Robert Pedersen, Land-
boThy, viste forskelle i de målin-
ger, som de laver rundt i vore
stalde, samt hvor meget god vel -
færd og sundhed påvirker foder-
effektiviteten.

Ingen tvivl om, at der er mange
penge at hente i god foderudnyt-
telse hos vore køer – de æder
mange foderenheder dagligt – 
2-5 % bedre udnyttelse vil give
mange millioner. Men nogle ting
begynder allerede så snart kalven
er født, og op gennem hele op-
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budskabet var her, at den enkelte
mælkeproducents strategi skulle
bruges mest optimalt både i for-
hold til valg af tyre til kødkvægs -
krydsning, opfølgning på opdræt,
og hvordan Holsteinracen udnyt-
tes bedst.

Henrik Schøler Nielsen 
og Jørgen Buur Pedersen

Nordvestjylland
Holstein

Foderudnyttelse –
fodereffektivitet – avl
og/eller management
Den 22. oktober havde vi med-
lemsmøde om emnet Foderud-
nyttelse. Forsker Jan Lassen, Fou-

Kimbrerskuet 2015

Kat.nr. Race/art Point Modeldyr Udstiller Ærespræmiegiver

RDM

RDM-ko 23 Bedste RDM-ko Steen Skov, St. Binderup, Aars Den Jyske Sparekasse

JERSEY

Jersey-besætningsgruppe Knud Møller Jensen, St. Binderup, Aars Viking Danmark

72 Jersey-ko 23 Bedste Jersey-ko Ewald Kusk Kristensen, Vokslev, Nibe Jersey Aktivitetsudvalg Himmerland

DANSK HOLSTEIN

DH-besætningsgruppe Bedste DH-gruppe Anton Hammershøj, Stenild, Hobro EnergiNord A/S

5 DH-ko 24 Bedste ældre ko Anton Hammershøj, Stenild, Hobro Neimanns Klovpleje

21 DH-ko 23 Bert Groen, Thorup, Nørager RYK-fonden

11 DH-ko 23 Ewald Kusk Kristensen, Vokslev, Nibe Viking Danmark

15 DH-ko 23 Hood Holstein, Overlade, Løgstør Dansk Holstein Himmerland

37 DH-ko 23 Bedste 2. kalvs ko Anton Hammershøj, Stenild, Hobro Hypred Skandinavian A/S

58 DH-ko 23 Bedste 1. kalvs ko Steen Skov, St. Binderup, Aars Himmerlands Vikarservice

38 DH-ko 23 Anton Hammershøj, Stenild, Hobro Dyrlægerne Himmerland Kvæg A/S

18 DH-ko 23 Hood Holstein, Overlade, Løgstør Nibeegnens Kontrolforening

DRH

DRH-besætningsgruppe Bedste DRH-gruppe Svend Hestbæk, Klotrup, Aalestrup Nørager Dyrehospital

77 DRH-ko Bedste DRH-ko Hood Holstein, Overlade, Løgstør Aars Landboauktion

85 DRH-ko Kim Fagerlin, Vammen, Tjele Protectos A/S

MØNSTRING

Senior-mønstrer Tina Hansen, Overlade, Løgstør Kimbrerskuet

Junior-mønstrer Johanne Hestbæk, Klotrup, Aalestrup Kimbrerskuet

LANDET RUNDT



væksten. Og hertil kunne de avls-
mæssige forskelle give endnu et
skridt i den rigtige retning. Også
når der politisk snakkes om mil-
jøvenlig mælkeproduktion.

En rigtig god aften, hvor man
fandt ud af, at der er lang vej til
de vises sten.   

3 flittige køer nået 100.000
kg mælk på 3 måneder
At få 3 køer til at nå disse flotte
ydelser inden for så kort tid i
samme besætning hører til sjæl-
denhederne – det skete for Kr. O.
Dahlgaard, Harring.

Palle J. Larsen

Ringkøbing
Holstein

En særlig 100.000 kg ko
Holdbarhed og høj ydelse går
hånd i hånd hos Ole Østergård,
hvor ko nr. 1043 netop har run-
det 100.000 kilo mælk.
Ko nr. 1043 er 11 år gammel, hun
har kælvet syv gange og blev ud-
nævnt til Årets Avlsko hos Hol-
stein i 2013. En titel, hun for al-

vor lever op til i dag. For med
100.000 kilo mælk er hun et godt
eksempel på, hvad enhver mæl-
keproducent efterspørger: hold-
barhed og høj ydelse. Ko nr. 1043
er mor til Vikingtyrene VH Bart
+14 NTM og VH Olike +9 NTM.
Hendes egen mor er også mor til
D Cole, som er far til Vikings pt.
bedst afprøvede tyr, VH Clark –
som er far til toptyren, VH Cos-
mo.
Tillykke med det flotte resultat til
Ole Østergård, Grønbjerg i Vest -
jylland, som har 30 Holsteinkøer
i besætningen.

Mads Fjordside

Viborg-Skive Holstein
+ Midt/Øst Holstein

Dyrskuetur til Tyskland
I fællesskab arrangerer de to avls-
foreninger 28.-29. januar 2016 en
tur til dyrskuet Neumünster am
Abend i Neumünster  i Slesvig-Hol -
sten. Der vil være tidligt afgang
fra Midtjylland og besøg i det nord-
lige Tyskland inden skuet. Der vil
være afgang hjemad tidligt næste
morgen. Se annonce og informa-
tion andetsteds i bladet. Se også
senere på hjemmesiden.
Alle er velkomne.
Se annonce side 52 og  informa -
tion side 62 i bladet.
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Først står sønnen Lars med ko nr. 1909 – DH-117A x VE Force - som efter
8 kalve, 9,1 år, 10.900 kg mælk, 4,53 % fedt, 3,19 % protein nåede målet
her 18. oktober.
I midten står Kresten selv med nr 1962 - C Courier x R Capri – der efter 11
kalve (3 x tvillinger), 7,8 år, 12.824 kg mælk, 3,99 % fedt, 3,26 %
protein nåede målet 26. juli .
Den sidste i rækken er ”Søgaard Dahl Rosa” – nr 2176 – V Dahl x DH-
58A. Hun har nået ydelsen efter 6 kalve, 7,1 år med 14.400 kg mælk,
3,45 % fedt og 3,16 % protein her 23. august. Hun bliver på billedet
præsenteret af Kristian Nielsen, som selv har været med hjælper på
gården i sine unge dage.

10.000 kg
 værdisto

f

Ko 1642, V Bojer x RGK Bjarne,
hos familien Vestergaard Hansen,
Grønbjerg ved Spjald, har rundet
10.000 kg værdistof. Koen har en
gennemsnitsydelse på 10,0 år
med 14.857 kg mælk og 1.076 kg
værdistof og således en livs ydel -
se på 10.760 kg værdistof.

3 gange 100.000 kg mælk



Fremtidens Holstein-ko
80 personer trodsede EM kval-
landskampen og fik i stedet en
række glimrende indlæg. Under
titlen: Hvordan skal fremtidens
Holstein-ko se ud? fik deltagerne
inspirerende  indlæg fra aftenens
talere.

Først gav Søren Christensen, SE-
GES, os på grundlag ad de sidste
10 års kåring en redegørelse over
Holstein koens udvikling. Hun er
blevet smallere og har mistet no-
get i malkepræg, lemmerne er
uændret og malkeorganerne er
faldet i kvalitet. Det skal dog ta-
ges med i betragtning, at bedøm-
melsesskalaen bliver brugt mere
bredt og køerne er i gennemsnit
blevet yngre.

Anders Fogh, SEGES, fulgte op
med en beskrivelse af den geneti-
ske udvikling, og her viser der sig
et billede som giver løfter om en
stadig positiv udvikling både med
eksteriør og alle bløde egenska-
ber. Holstein koen skal fremad-
rettet passe til store driftsenhe-
der med høje krav til produktion,
miljø-dyrevelfærd samt god fo-
dereffektivitet.
Niels Erik Haahr, Anderstrup
Holstein, sluttede denne afdeling
af  med en tyk streg under koens
dækningsbidrag. Her blev opstil-
let forventninger om en gennem-
snitlig livsproduktion på mindst
45.000 kg mælk, og det opnås
med en ko, hvor de bløde egen-
skaber er i orden og med et eks-
teriør, som man kan holde ud at
se på hver dag. Det skal være

køer med malkepræg uden  op -
svejet kryds og med et godt  for -
yver.

2. HALVLEG
Håndboldtræner Ryan Zingler-
sen gav forsamlingen en "peptalk"
I sit arbejde som coach for
Calvex/Color Quick og træner
for Randers HK blev der draget
mange paralleller over til mælke-
producenter. I en svær tid gælder
det om at være ærlig over for sig
selv. Seriøst hårdt arbejde og en
vilje til at arbejde sammen for-
nægter sig aldrig i en sådan situa-
tion, og kan bære langt i sådanne
pressede tider.

Anders Dahlgaard, 
Henrik Schøler og Thomas Lind

Kolding-Brørup
Holstein

Besætningsbesøg 
og funktionelle køer
Aftenen indledtes med besøg hos
Nygård I/S, Lejrskov. Besætnin-
gen består af 150 køer. Kvierne
på hotel og goldkøerne på dyb-
strøelse i den gamle kostald.
Efterfølgende gav landskonsulent
Keld Christensen et spændende
indlæg over emnet: Den funkti-
onelle Holsteinko. Et emne,
hvor forsamlingen fik mange in-
spirerende diskussioner om krav
og ønsker til fremtiden for  Hol -
steinkoen.
Tak til Jørgen og Poul for jeres
store forarbejde og medvirken til
en udbytterig aften.
Til Keld for et inspirerende ind-
læg. Klaus Elmelund

Vestjydens
Holstein

Arrangementer
Tirsdag den 3. november afhold-
tes besætningsbesøg hos Tove og
Torben Kragh, Henne. Her så de
godt 100 fremmødte et godt og
særdeles veldrevet kvægbrug
med en besætning på ca. 330
køer i en kombination af en lidt
ældre løsdriftsstald med ny til-
bygning, og der malkes i karussel.
Efterfølgende var der kaffe og
mø de på Ovtrup Hotel, hvor først
Torben Kragh orienterede om
dagligdagen og avlsarbejdet på
Stortoft, og derefter foredrag ved
folkene fra Dueholm, Skive (Ann,
Martin og Torben Rasmussen)
over emnet

”Sådan forener vi høj  
produk tion med avl efter 

SUPER eksteriør”.

Der skal lyde en stor tak til Tove
og Torben Kragh for så venligt at
have åbnet stalddørene for os,
samt en stor tak til aftens indle-
dere for et meget lærerigt og in-
spirerende indlæg.

Jens Erik Nielsen

Sønderjyllands
Holstein

Udflugt til Sverige 
sammen med vestjyder
Årets bustur gik til det sydlige
Sverige, hvor vi i løbet af to dage
besøgte tre meget inspirerende
bedrifter. Første bedriftsbesøg fo-
regik hos formanden for Viking -
Genetics, Lars Inge Gunnarsson,
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Lars Inge Gunnarsson fortæller om bedriften med 700 malkekøer

Åke Hantoft viste sin nye stald frem

der driver en mælkeproduktion
med ca. 700 årskøer. Hver måned
tester Lars Inge sine ti avlsmæs-
sigt bedste dyr og har de seneste
12 måneder solgt 5 avlstyre til Vi-
kingGenetics. Desuden besøgte vi
et gårdmejeri, der hører med til
ejendommen, hvor vi prøvesmag-
te nogle af ostene, som naboer og
supermarkeder nyder rigtig godt
af i hverdagen.
Overnatningen foregik på  Skot -
torp Landhotell, hvor vi spiste og
havde nogle hyggelige aftentimer.
På dag to lagde vi ud med turens

kulturelle indslag, som var en 
 gui det tur rundt om den såkaldte
Bjærehalvø, hvor vi blandt andet
krydsede den tidligere grænse
mellem Sverige og Danmark og
så nogle rigtig skønne naturom-
råder, som Sverige er så kendt for.
Efter middagsmaden besøgte vi
formanden for Arla, Åke Hantoft,
der i 2012 byggede et helt nyt
staldanlæg med plads til 500 års -
køer og opdræt. Spørgelysten var
stor blandt de 36 deltagere fra de
syd- og vestjyske avlsforeninger.
Der var optimisme at spore hos

Arlas formand, så lad os krydse
fingre for, at han får ret med hen-
syn til fremtidens mælkeproduk-
tion.
Tredje og sidste besøg skulle have
været hos Stäme Holstein, men
de måtte desværre melde fra. Til
gengæld var vi heldige at finde et
alternativt besøg hos BJ Holstein,
hvor man har stort fokus på eks-
teriør og dyrskue.
Det blev enden på endnu en me-
get spændende og social bustur,
der traditionen tro blev afholdt i
det tidlige efterår.

Flot landbrug og grill
Fredag den 7. august afholdt avls-
foreningen grillaften hos Niels
Martin Krag ved Højer. Omkring
90 personer deltog til arrange-
mentet, hvor solen strålede fra en
skyfri himmel. Niels Martin dri-
ver en ejendom med ca. 300 Hol-
stein køer + opdræt, og fokusom-
rådet i besætningen er mere
mælk og flere køer i de beståen-
de rammer. Desuden er der ar-
bejdet lidt i skylninger de seneste
år og dt har resulteret i dyr med
høje genomiske avlsværdier. Del-
tagerne kunne derpå nyde grill-
maden, og der blev stillet spørgs-
mål til Niels Martin.
Flot landbrug, ydelse, sundhed og
godt management blev alle vidne
til – tak for det!
På vegne af bestyrelsen / 

Jan Hinrichsen
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TILB
UD

LETVÆGTSJAKKER

Vi skal have plads til vores nye smarte letvægtsjakker
og derfor sælger vi de ”gamle” windbreakers og veste 
til yderst favorable priser, incl moms
Vest kr. 150,- & Windbreaker kr. 200,- + fragt

¨Flotte Soft Shell letvægtsjakker dame- og herre-modeller 
i orange og sort med sølvtryk på ryggen

og så følger der 2 flotte zipper hangers med til jakken.

Dansk Holstein
Tlf. 87 40 52 49 eller danskholstein@seges.dk

Kun

320,-
+ moms og

fragt

kr.
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Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Vendsyssel Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Arend Beijering Aabybro 33591-01864 V Elo V Bojer 7,5 13.390 3,72 498 3,37 451 949

Birger Bæch Pedersen Vodskov 28368-00534 Dys Cal V Curtis 8,1 12.385 3,81 472 3,12 387 859

Grydbæk v/Peter Sørensen Østervrå 37044-04034 V Exces T Najade 7,7 13.424 3,53 474 3,36 451 925

Per Pedersen Hjørring 34131-01047 V Exces 34131-00753 8,1 12.694 3,84 487 3,15 400 887

Stubben Fr.havn 35973-01203 D Colly Lord Lily 7,6 13.709 3,76 516 3,14 431 947

Thomas og Erik Riskjær Sulsted 32461-00491 V Bojer T Noomi 8,9 11.581 3,65 423 3,37 391 814

Dansk Holstein – Himerland Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Gaardsted Højgaard Løgstør 31472-03484 RGK Bjørn VAR Camaro 6,4 15.883 3,21 509 2,71 431 940

Gaardsted Højgaard Løgstør 31472-03100 Dynasty T Najade 8,3 12.413 3,93 488 3,47 431 919

I/S Hedelund Aalestrup 42405-02626 P Shottle Oman Justi 6,4 16.065 3,73 599 3,07 493 1.092

Ladefoged I/S Nørager 31741-03043 TVM Hesne T 2000-104 8,0 13.118 3,32 436 3,18 417 853

Ladefoged I/S Nørager 30593-01932 Novize VAR Camaro 8,0 12.832 4,37 561 4,36 432 993

Lars Roed Løgstør 31689-03886 HMT Lasard RGK Pust 9,0 11.355 4,08 463 3,32 377 840

Poul Hjul Andersen Aalestrup 41495-01890 VAR Calano T Magnat 9,0 11.422 3,65 417 3,08 352 769

Sten Christensen Hobro 33489-01752 Oman Justi R Marshall 8,4 11.973 3,88 465 3,34 399 864

Vognsild Østergaard I/S Aars 30615-01787 V Bojer T Fænrik 9,7 10.425 4,17 435 3,32 347 782

Dansk Holstein – Nordvestjylland Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Bertel Winther Fjerritslev 39409-02947 T Ulster V Curtis 6,8 14.680 3,65 536 3,03 445 981

I/S Højlund Snedsted 38687-01287 V Bojer VE Elcoto 9,5 10.585 3,89 412 3,23 342 754

I/S Jan og Bjarne Gravesen Thisted 39643-02400 T Silver D Novalis 7,6 13.097 4,01 526 3,31 433 959

Kr. O. Dahlgaard Snedsted 38700-02176 V Dahl DH-58A 7,0 14.400 3,45 497 3,16 455 952

Kr. O. Dahlgaard Snedsted 38700-01909 DH-117A VE Force 9,2 10.900 4,53 494 3,19 347 841

Theo Sonderen Brovst 38418-01122 V Curtis Meadowlord 9,5 10.626 4,47 475 3,47 369 844

Viborg/Skive Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Dueholm Skive 57220-02396 V Elo T Lambada 7,4 13.590 3,91 531 3,14 427 958

Egon Bojer Thomsen Spøttrup 41145-02234 VAR Elvis T Unovalis 8,7 11.822 3,85 455 3,28 388 843

Egon Bojer Thomsen Spøttrup 41145-02212 DH-153A T Marron 8,8 11.446 4,06 464 3,20 366 830

Gunnar Forum Skals 65904-02320 V GroovyBL VAR Etlar 6,8 15.115 3,64 551 3,06 463 1.014

Gunnar Forum Skals 65904-02203 VAR Elvis V Dombi 7,0 14.306 3,56 509 3,09 442 951

I/S Bligaard Højslev 40801-02721 T Ulster VAR Camaro 6,9 14.643 4,10 600 3,13 458 1.058

I/S Engkjærgaard Roslev 63766-00994 T 2001-214 KOL Kilda 10,2 10.010 3,88 388 3,21 321 709

I/S Søndergård Viborg 43319-01941 O Aeroline S Rudolf 8,6 11.963 3,77 451 3,10 371 822

Margit Døssing Højslev 42193-01263 S Inquirer T Burma 8,0 12.800 3,15 403 2,88 369 772

Morten Gravers Pedersen Højslev 40644-01288 VAR Elvis T 2000-62 8,6 11.682 3,78 442 3,23 377 819

Ørslevkloster Hovedgård Højslev 42230-03454 V Gottorp T Najade 6,8 14.893 3,76 560 3,42 509 1.069

Kolding-Brørup Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Aldert van der Spek Brørup 43323-01756 Trademark Annejan 10,5 9.608 4,84 465 3,42 329 794

Aldert van der Spek Brørup 44517-01646 Niels VAR Carlos 10,0 10.195 4,43 452 3,50 357 809

Wissingsminde v/ Simon Simonsen Lunderskov43152-03629 VAR Elvis V Bojer 8,9 11.245 3,99 448 3,31 373 821
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Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Ringkøbing Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Bent Ove Madsen Spjald 54261-02742 VAR Elvis VAR Camaro 8,6 11.682 4,05 473 3,13 366 839

Bente Tang og Jens Tylvad Skjern 55278-02003 VAR CamaroV Bojer 9,6 10.578 4,39 464 3,48 368 832

Bjørn Jepsen Skjern 54158-01751 VAR Virgil VAR Calano 9,2 10.939 3,86 422 3,11 340 762

Erik Andersen Tarm 56159-01184 V Bojer Fecamp 9,0 11.073 3,63 402 3,05 338 740

Esper Agger Lemvig 55005-01366 DH-153A SK Flex 8,7 11.536 3,64 419 3,10 357 776

Hendrik Arie Van Den Berg Ringkøbing56859-00971 VAR CamaroRGK Siv 10,2 9.839 3,88 382 3,35 329 711

Jørgen Vindum Sand Herning 54882-01732 Oman Justi V Bojer 7,8 13.195 3,51 463 3,26 431 894

Kristian Sloth Lemvig 56093-01673 S Jordan 3 S Morty 8,0 12.713 4,04 513 3,23 411 924

Lavlund Douwe Van Dyk Aulum 53799-01775 DH-68A V Bojer 9,0 11.203 3,78 424 3,17 356 780

Mogens Larsen Holstebro 56924-02694 D Eske DH-219A 6,3 15.934 3,43 547 3,02 481 1.028

Nr. Birkild I/S Struer 59437-01857 S Jordan 3 A Ford 7,8 12.853 4,12 529 3,29 422 951

Volsgård Vinderup 57257-00938 V Bojer T Ulster 5,7 17.810 3,33 592 3,07 547 1.139

Øster Haunstrup Herning 51391-01658 V Bojer HV Huxley 9,0 11.208 3,84 430 3,20 359 789

Midt-Øst Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Anders Rasmussen Andersen Havndal 26852-01719 V Epalier V Bojer 7,3 14.790 3,91 579 3,35 495 1.074

Andries Johan Katers Randers NV4110302048 F Engard F Zade 6,9 14.684 3,98 584 3,23 474 1.058

Hans Henrik Libak Hansen Tjele 67129-01345 V Elo R Bonde 6,9 14.777 3,55 524 3,43 507 1.031

I/S Torntoft Kolind 28067-02600 D Onside T Tju-Tju 7,5 13.405 4,18 561 3,52 472 1.033

Irma & Hendrikwillem Veerbeek Gjerlev J 30276-01659 V Curtis T Eberhard 10,0 10.048 3,83 384 3,24 326 710

Irma & Hendrikwillem Veerbeek Gjerlev J 30589-02469 V Bojer G Gabe 10,9 9.177 4,33 397 3,28 301 698

Knud Sehested & Lene Skiffard Kjellerup 40936-01932 D Elmer VE Colon 7,1 14.080 4,24 597 3,26 459 1.056

Niels Henrik Nørgaard Fårup 41092-03461 Oman Justi R Marty 7,3 13.650 3,35 458 3,11 424 882

Per Molbech Pedersen Ørum Djurs38760-02837 D Sami Nerg Besne 6,7 15.108 3,63 548 3,26 493 1.041

Vestjydens Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Andries Johannes Nijsink Årre 47267-01901 S Inquirer S Rudolf 8,9 11.637 3,36 391 2,88 335 726

Brian M. Brodersen Ølgod 57179-02018 Skovld Lee Cach 766 8,0 12.672 3,87 490 3,11 394 884

Ejnar Hansen Oksbøl 47223-01136 V Curtis VAR Difko 9,5 10.664 3,57 381 3,05 325 706

Heino Mølholm Hansen Varde 46101-00628 T Skjold VAR Camaro 9,1 11.220 3,23 362 2,79 313 675

John Hansen Nr. Nebel 45046-04186 V Bojer VAR Bongo 9,2 11.417 3,28 374 3,04 348 722

Leonardus Johanes Kompier Janderup V.44788-01774 V Elo VAR Genus 7,3 13.683 3,21 439 3,06 419 858

Simon P J De Sain Grindsted 46570-02339 V Curtis VAR Daniel 9,0 11.430 3,53 403 3,17 362 765

Holstein Sønderjylland Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Alfred Ebbesen Skærbæk 51105-02276 V Bojer VAR Camaro 8,7 11.628 3,55 413 2,95 343 756

Allan Jørgensen Bolderslev62295-01694 Bojer 1148 F Folsted 8,4 11.919 3,88 463 3,14 375 838

Cornelis Jan Barsingerhorn Tønder 50055-01662 S Rudolf Blaki 822 8,6 11.878 3,60 427 3,27 389 816

Cornelis Jan Barsingerhorn Tønder 50083-02353 VAR Elvis V Bojer 8,0 12.865 3,76 483 3,26 420 903

Gerardus J. Hilhorst Vojens 52217-01305 V Bojer T Burma 11,8 8.515 3,97 338 3,13 266 604

Hans Thysen Skærbæk 51122-03562 VAR Elvis V Harold 7,8 13.267 3,73 495 3,22 427 922

Jan Toft Nørgaard Skærbæk 51073-03689 VAR Calano V Handy 7,6 13.343 4,22 563 3,40 454 1.017

Johan Schmidt Sommersted52562-01835 T Lambada VAR Varan 9,6 10.598 3,77 399 3,29 348 747

Jos Kroot Bredebro 49511-01710 C P Mtoto T Funkis 8,0 12.829 3,99 512 3,24 415 927

Jos Kroot Bredebro 49511-01260 B Progetto S H Valais 11,6 8.670 4,49 389 3,63 315 704

Ole Madsen Hollænder Tinglev 50878-01541 V Curtis V Darwin 9,2 10.859 3,91 425 3,46 376 801

Peter Beck Jørgensen Bylderup-Bov49802-01000 VAR Elvis V Bojer 8,0 12.595 4,41 555 3,40 428 983

Østlige Øer Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Dekkers I/S v/ A & J Dekkers Lundby 15025-03544 O Tugolo NJY Hubert 9,10 10.945 3,71 429 3,06 335 764
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Dansk Holstein medarbejdere
Landskonsulent Keld Christensen, tlf. 8740 5281
(Privat tlf. 8647 9172 – Mobil 4034 2222), e-mail: kec@seges.dk
Konsulent Mette Bech (Mobil 4034 2252), e-mail: mbech@seges.dk 
Sekretær Dorthe Eppy, tlf. 8740 5249 (Mobil 4014 4522), e-mail: doe@seges.dk

Dansk Kvægs medarbejdere beskæftiget ved kåring
og døtregruppebedømmelse
Afkomsinsp. Villy Nicolaisen (Mobil 2171 7718)
Afkomsinsp. Jørgen Knudsen (Mobil 4030 0251)
Afkomsinsp. Mogens Madsen (Mobil 2171 7700)
Afkomsinsp. Jacob Edstrand (Mobil 2171 7724)
Afkomsinsp. Torben Andersen (Mobil 2177 0728)
Afkomsinsp. Carsten Dahl (Mobil 2460 3449)
Afkomsinsp. Søren Christensen (Mobil 4030 0252)

Dansk Holstein
Kontorets adresse:
Agro Food Park 15, Skejby
8200 Aarhus  N
Tlf. 8740 5249
Fax 8740 5010
E-mail:
danskholstein@seges.dk
Homepage: 
www.danskholstein.dk

Besøg Dansk Holsteins hjemmeside
Har du besøgt Dansk Holsteins hjemmeside for nylig?
Hvis ikke, så har du noget at glæde dig til. Vi kan nu tilbyde 
en opdateret Dansk Holstein-hjemmeside
på adressen www.danskholstein.dk.

På siden kan du læse om:

• Dansk Holsteins organisation med præsentation af bestyrelsen og
 medarbejdere

• Dansk Holsteins historie

• Højtydende Dansk Holstein-køer og -besætninger

• Dansk Holsteins toptyre-liste – aktuelle avlsværdital

• Aktuelle nyheder

• Spændende Holstein-links overalt i verden

• Arrangementskalender – ungdomsforeninger og lokale avlsforeninger

• PR-materiale

Dansk Holstein
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