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HVAD ER DIN 
STRATEGI?
Vi elsker flotte, sunde og højtydende køer 
som denne forsideko. Men alle køer har 
været kalve. Og det er akkurat kalvene, der 
denne gang løber med opmærksomheden 
i VikingNyt. Fra 2022 bliver der endnu flere 
kalve i bedrifterne. Det rejser et helt centralt 
spørgsmål: Hvad er din strategi i forhold 
til dette? Læs om hvad dine kollegaer gør, 
hvordan Viking kan hjælpe, og hvad sidste 
led i værdikæden, slagterierne, tænker 
om den øgede mængde dyr. Alt sammen i 
denne udgave af VikingNyt.    



I et års tid har vi alle måttet forholde os til coronaen, vores 
rutiner er blevet ændret, og meget af vores fokus er blevet 
tvunget i retning af sygdommen. Der er imidlertid også 
meget andet, der kræver vores opmærksomhed, således at 
vi kan opretholde den daglige drift og over tid sikre en po-
sitiv udvikling. Det gælder for Viking, og det gælder for 
den enkelte kvægbruger.

Denne udgave af Vikingnyt handler især om, hvordan 
vi i kvægbruget håndterer kalve og ungdyr fra 2022.  
Der er generelt i branchen bred enighed om, at vi i højere 
grad ser kalvene som en ressource og forsøger at øge de-
res værdi. Netop denne øvelse kommer til at kræve alles 
opmærksomhed.

Vi skal blandt andet fokusere på, hvordan vi nytænker 
samarbejdet i hele værdikæden. Fra mælkeproducent, slag-
tekalvsproducent og til slagteri – og videre til forbrugeren. 

Ude på den enkelte bedrift er det nødvendigt med en 
klar strategi for, hvad der skal ske med kalvene. Og det er 
det enkelte medlems ansvar at sikre, at denne strategi bli-
ver udarbejdet. Når det er sagt, er vi i Viking også fuldt ud 
bevidste om vores ansvar med hensyn til at bidrage til, at 
den enkelte kvægbruger tager de mest hensigtsmæssige be-
slutninger – også når det gælder håndtering af kalve. I den 
forbindelse har vores rådgivere en vigtig opgave. 

Viking er som bekendt en forening, hvis formål er at 
sikre de bedste vilkår for sine medlemmer. Som led i vores 

kommende strategi er det besluttet, at vi i endnu højere 
grad skal hjælpe det danske kvægbrug med at håndtere de 
mange kalve, der kommer fremover. Det betyder ikke, at 
medlemmerne skal forvente, at vi kan trylle kalvene væk. 
Det betyder, at vi vil være en aktiv medspiller, der under-
støtter, rådgiver og forsøger at finde nye koncepter, der kan 
gøre en forskel. Præcis hvilke koncepter vi har i støbeske-
en, kommer I til at høre meget mere om senere. 

Ingen må imidlertid føle, at de står alene med denne 
udfordring. Viking er med jer. Og selv om det måske kan 
virke som en kliché og næsten overoptimistisk, så vil jeg 
gerne hive mit gamle motto frem: Når en dør lukkes, er der 
to nye, som åbner sig. 

Lad os derfor i fællesskab udnytte de nye tider til gen-
nem innovation, nye arbejdsgange og nye samarbejder i 
hele kæden at tilføre ny værdi til vores produkter.

Det er tid til at tilføre  
produkterne merværdi

Af Hans Peter Bay, adm. direktør
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HAR DU TAGET STILLING?
Som bekendt er det per 1. januar 2022 slut med at aflive 
kalve, medmindre det sker af hensyn til sundhed eller 
dyre velfærd. Dette gælder for alle racer. 

Om cirka 11 måneder skal du altså have gjort op med 
dig selv, hvordan du vil håndtere det øgede antal kalve. 
Men Ikke nok med det, du skal også have indgået de afta-
ler og gjort de forberedelser, der skal til, for at beslutnin-
gen kan gennemføres. Så selv om 2022 klinger af noget, 
der ligger langt væk, så er der ikke meget tid at spilde. 

Du står imidlertid ikke alene; avlsrådgiveren fra Viking 
er klar til at hjælpe med at finde den bedste vej at gå. Som 
man vil opdage, efterhånden som man læser gennem 
denne udgave af Vikingnyt, er der således mange over-
vejelser at gøre, og  beslutninger, som skal tages. Beslut-
ninger som også SimHerd kan være med til at kvalificere. 

Det vigtigste budskab i dette blad er derfor, at Viking 
er en del af løsningen, og at det er afgørende, at den 
enkelte kvægbruger får taget stilling; og helst meget 

snart. Årets første udgave af Vikingnyt skulle ger-
ne hjælpe dig på vej, så du er klar, når forbuddet 

træder i kraft. 
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Det lyder enkelt. DMS laver en beregning af 
værdien af produktet, det vil i dette tilfæl-
de sige den kalv, mælkeproducenten leve-

rer til slagtekalvproducenten, og så er en fair afreg-
ning en formssag. 

- DMS-afregningsmodulet giver en fair og trans-
parent afregning mellem slagtekalveproducenten 
og mælkeproducenten. Priserne er baseret på tre 
års slagtedata fra tusindvis af dyr, fra det seneste 
års afregning, lyder det fra konsulent hos SEGES 
Rasmus Skovgaard Stephansen.

- Og så sætter vi ikke mindst værdi på den gene-
tik, der er anvendt. Dermed kan DMS-afregnings-
modulet på bedst mulig vis give en individuel pris, 
hvilket jeg kun har kendskab til, at vi gør som de 
eneste i verdenen, tilføjer han. 

Husk det rigtige fokus
Netop fairness og gennemsigtighed er afgørende 
for det gode samarbejde og den frugtbare dialog 
mellem mælkeproducent og slagtekalvproducent, 
så er der én ting man som mælkeproducent aldrig 
må glemme. 

- Man skal selektere på baggrund af sine hun-
dyrs NTM og sine avlsmål og ikke kalvenes mulig-
hed for tilvækst. Man skal således profitere næste 
generation af malkekøer og det skal ikke ske ved at 
selektere på hundyrets renracede vækstindeks på 
baggrund af, hvad der giver mest værdi i forhold 
til mælkeproduktionen, siger projektleder Pernille 
Hougaard Jensen. 

- Når man har sikret sin næste generation af 
malkekøer og har tilstrækkeligt med kvier, så skal 
man fokusere på at bruge det bedste kødkvæg og 
lave tyrekalve, som giver slagtekalvsproducenten 
det største udbytte. Ved at vælge en strategi med 
udgangspunkt i kødkrydsninger, har man netop 
valgt at lægge vægt på de egenskaber, som tyren bi-
drager med, tilføjer Pernille Hougaard jensen og 
peger på køn, race og afprøvning som eksempler. 

- Man skal huske at være opmærksom på, at 
uafprøvede kødkvægstyre giver en lavere afreg-
ning i DMS end de afprøvede, lyder det fra pro-
jektlederen.  

DMS sikrer  
fair afregning

 Betydning

X-Mælk
Totalindekset som rummer alle økonomisk 
vigtige indekser for mælkeproducenten, 
udtryk i kr.

X-Slagt
Indekset der bruges til afregning af kalve, 
udtrykt i kr.

X-Forløb
Indeks for forløb ved kødkvægskryds ninger 
født af malkekøer.

X-Livskraft
Indeks for livskraft ved kødkvægs krydsninger 
født af malkekøer.

X-Overlevelse
Indeks for ungdyroverlevelse (opdelt i tidlig og 
sen periode) ved kødkvægskrydsninger.

X-Sund
Indeks for sundhed (diarré, lunge betænd else 
& klovbrandbyld) ved kødkvægs krydsninger.

X-Tilvækst
Indeks der beskriver tilvæksten hos kød-
kvægs krydsninger

X-Slagteform
Indeks der beskriver slagteform og 
klassificering af kødkvægskrydsninger
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1 år 1 år

FÆRDIGFEDNING AF 
KRYDSNINGSKALVE

Har du pladsen og økonomien til det, 
kan der være ræson i, at du selv 

feder krydsningskvier op. Uanset 
hvilken strategi du fortrækker, er det 
imidlertid en god idé at vende denne 
med din avlsrådgiver og få foretaget 

analyser, som giver nye perspektiver eller 
understøtter din strategi. 

VIKING-  
LIVESTOCK 

VikingLivestock hjælper dig   
med at komme af med kvier til 

 eksportmarkederne. Det vil sige 
finde kunder, arrangerer transpor-

ten og tager sig af  bureaukratiet. 
Målet er at sælge endnu flere 

 danske dyr til  udlandet.

HVILKEN VEJ  
VÆLGER DU?
Når det gælder afsætning ungdyr er   
der ingen generel løsning. Udgangs-
punktet for strategien afhænger  
af vilkårene på den enkelte 
besætning. Her får du over-
blikket over nogle af de 
muligheder, du kan 
overveje at under-
søge nærmere. 
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1 år 1 år

FORLÆNGET    
LAKTATION 

Der er ingen standardanbefaling omkring 
forlænget laktation. Satser du på 

forlænget laktation, skal du derfor have 
understøttet din beslutning med solide 

beregninger. Et stærkt reproduk-
tionsmanagement er et krav, hvis du skal 

have succes med forlænget laktation uden 
 at tabe for mange køer på gulvet.

KØDKVÆGSSÆD 
Der er behov for at øge kalvenes værdi.  

Flere og flere bruger kødkvægssæd på malkekvæg. 
Også efterspørgslen på kønssorteret kødkvægssæd 
er stigende. Der er dog en række overvejelser, du skal 

gøre, således du holder fast i avlsfremgang og har 
tilstræk kelig tilførsel af kvier.  Grundlæggende 

handler det om at skabe økonomi for både  
dig selv og det næste led i kæden – 

slagtekalvproducenten. Kun på denne måde  
kan du fremtidssikre denne afsætningskanal. 

I samarbejde med din rådgiver bør du overveje en 
strategisk avlsplanlægning med brug af Y-Vik og X-Vik,   
og hvor du benytter genomiske test, således du sikrer  

avl på de dyr, der har den højeste NTM.
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Også inden for slagtekalvsproduktion går udviklingen hurtigt og kræver 
tilpasning, forklarer Kristian Sørensen. 

” Det var mere enkelt 
for fem år siden 
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 - Vi skal have forståelse for hinanden 
og vores produktioner. Som slagtekalvs-
producenter skal vi have forståelse for, 
at mælkeproducenterne har nogle kalve, 
der skal væk, siger han.

Kristian Sørensen har et fast hold af 
25 mælkeproducenter, han samarbejder 
med. Og omtrent hvert andet år inviterer 
han til leverandørmøde.

- Så kan de se, hvad det er, vi går og 
bøvler med, som han siger. 

Benchmarking
Kristian Sørensen benchmarker dem, 
der leverer kalve til ham. For at sikre for-
bedringer samler han løbende og syste-
matisk data om de kalve, han modtager. 

- Og resultatet bliver sendt ud til hver 
enkelt i januar, og så skriver jeg lidt kom-
mentarer til dem om, hvor jeg ser forbed-
ringsmuligheder og hvor jeg er godt til-
freds, siger han og tilføjer: 

- Det bliver taget godt imod af alle. Og 
så betyder det rigtig meget, at vi henter 
de fleste kalve selv, så vi indimellem stø-
der på hinanden, har en relation og får 
en snak om, hvad de går og laver.  

Et fælles ansvar 
Der er ikke mange steder i landet, hvor 
der bliver produceret flere kalve end på 
Tranbjerg Østergaard. Og på gården føler 
man et ansvar både over for sin økonomi 

På Tranbjerg Østergaard i Årre nær 
Varde bliver der hvert år fedet om-
kring 4.000 slagtekalve op. I 2019 

var hver fjerde kalv krydsning, men man 
behøver ikke skue langt ud over kalvebok-
sene for at erfare, at tallet i dag er højere. 
Her er variationen af kalve stor, og der er 
blevet længere mellem de renracede.  

- Vi er rykket helt vildt på krydsnings-
andelen. Det er vigtigt for os, så vi kan få 
mere på kalveprisen, siger ejer Kristian 
Sørensen og oplyser, at i dag er omkring 
35 procent af kalvene krydsninger, og at 
han forventer, at han når 50 procent sene-
re i år.  

- Vi kan godt mærke, at der er mange 
mælkeproducenter, som har et produkt, 
de gerne vil af med. I takt med at der 
kommer endnu flere kalve, kommer det 
til at knibe med at kunne komme af med 
renracede kalve. Det betyder, at der nok 
bliver sat endnu mere skub på at få lavet 
flere krydsninger, lyder forventningen 
fra Kristian Sørensen. 

Gensidig forståelse
I denne udgave af Vikingnyt bliver det 
fra flere sider fastslået, at mælkeprodu-
center skal have en forståelse for de vil-
kår, der skal til for at slagtekalvsprodu-
centerne kan gøre en forretning ud af 
kalvene. Kristian Sørensen understreger, 
at forståelsen skal være gensidig.  

og sine kollegaer i kvægbranchen, for-
klarer Kristian Sørensen. 

- Kalvene er noget, der skal til for at 
man kan producere mælk, og en del af 
det at producere mælk, er det, at kunne 
komme af med sine tyrekalve. Men der 
er pres på kalveprisen, så det bliver eks-
tra vigtigt, at mælkeproducenterne har 
en god råvare, siger Kristian Sørensen. 

- Men det er hele branchen, der har et 
ansvar for at holde gang i produktionen, 
understreger han.   

Ingen standardvare
Flere og flere har fået øjnene op for, at 
kødkrydsninger og Y-Vik er en del af 
svaret på, hvad der skal til, for at man i 
fremtiden kan komme af med sine kalve.  

-  Derfor er slagtekalve ikke en stan-
dardvare. Der er mange kombinationer 
og krydsningsracer. De fleste bruger Blå-
kvæg og Charolais, men der kommer 
også mere og mere Angus. Vi har endnu 
ikke slagtet så mange Angus-krydsnin-
ger, men det bliver spændende at følge, 
siger Kristian Sørensen og forklarer, at 
dette også stiller større krav til ham. Kal-
vene skal eksempelvis fodres forskelligt.  

- Det er blevet meget mere komplekst, 
end dengang vi bare fik Holstein- kalve 
ind. Det var meget mere enkelt for fem år 
siden, lyder det fra  Kristian Sørensen.  

Future Beef Cross  
Kristian Sørensen er med i 
projektet Future Beef Cross, 
hvor der bliver målt på 
12.000 kryds ningskalve for 
at finde dem, som har den 
bedste slagtekvalitet og den 
mindste klimapåvirkning.

Kristian Sørensen overvejer desuden, hvilke 
nye koncepter, der kan komme i spil, således 

at han også er med til at skabe værdi for 
næste led i kæden. Det kunne eksempelvis 
være ved at lade dyrene kategorisere som 

oksekød i stedet for kalvekød.

Kristian Sørensen håber, at endnu flere bruger Y-Vik. Han ønsker således 
flest mulige tyrekalve, da de har den bedste tilvækst. 
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SimHerd har hjulpet en lang række kvægbrugere med at lave strategier for deres ungdyr. En af 
bedrifterne, der har været gennem den store regnemaskine, er Vejgården I/S ved Varde. 

Kristian og Kasper fik sat  
tal på deres tanker 

Bevæger man sig ud på veje, man ikke tidligere har betrådt, 
er det en fordel at have et kort, så man kan planlægge en 
rute og undgå faldgruber. Lidt på samme måde er det 

med SimHerds-analyser. De sætter tal på forskellige scenarier og 
gør det lettere for dig at vælge den ungdyr-strategi, der passer 
bedst til din specifikke bedrift. 

Og lad det være sagt med samme. SimHerd har haft travlt det 
seneste år. Det fortæller konsulent Ruth Davis.

- Bare i Viking er der lavet over 500 besætningsanalyser, hvor 
størstedelen af beregningerne handlede om brug af kødkvæg på 
malkekvæg, siger hun og tilføjer: 

- SimHerd har hjulpet med at sætte avlsstrategien og ud fra de 
faciliteter, der er på den givne bedrift, at finde den bedste vej at 
gå. Ikke mindst hvad angår ungdyrstrategi. 

Analyse gjorde en forskel
Det kan de tale med om på Vejgården, Nordenskov nær Varde. 
Den bliver drevet af Kristian Clausen og hans søn Kasper Clau-
sen. Generationsskiftet er imidlertid i gang og i en meget nær 
fremtid, er det Kasper Clausen, som alene skal træffe beslut-
ningerne på bedriften. 

- Vi var startet så småt med kødkvæg, men analysen var med 
til at gøre, at vi skruede op, så vi nu bruger 50 procent kød-
kvæg, uden vi kommer til at mangle kvier til mælkeprodukti-
on, siger Kasper Clausen og forklarer, at der hvert år skal bru-
ges 160 kvier til indskiftning i besætningen.  

Tager udgangspunkt i DMS
Ifølge Ruth Davis bliver SimHerds analyse primært til på bag-
grund af oplysninger om den enkelte bedrift fra DMS, samt in-
terviews med kvægbrugerne og i samarbejde med avlsrådgive-
ren, der også afleverer den rapport, der bliver udarbejdet, til 
kvægbrugeren.

- Ud fra rapporten kan kvægbrugeren se, hvad passer bedst til 
bedriften, siger Ruth Davis og forklarer, at der bliver opstillet fle-
re scenarier eksempelvis, hvad resulta-
tet bliver, hvis man er forsigtig, og 
hvor mange penge der er at hente, 
hvis man går til ekstremerne.

- Tit ender kvægbrugeren 
midt i mellem og justerer i ste-
det år for år, siger Ruth Davis. 
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Den gyldne middelvej
Der er 638 årskøer på Vejgården, hvor der hvert år kommer om-
kring 700 kalve til verden. Derfor har der været brug for at læg-
ge en strategi for, hvad der skulle ske med de mange kalve.

- I analysen blev det undersøgt, hvad konsekvenserne ville 
være, hvis vi brugte kødkvægssæd på 30, 50 eller 70 procent 
af vores dyr. Vi valgte den gyldne middelvej, siger Kasper 
Clausen.

På den bedste halvdel af kvierne bliver der således brugt 
X-Vik, mens der på den ringeste del bliver brugt konventionel 
sæd. Også på de 40 procent bedste førstekalvskøer bliver der 
brugt X-Vik. 50 procent af køerne får som sagt kødkvægssæd, 
mens der bliver bruget konventionel på den sidste del.

Kasper Klausen afventer i øvrigt flere data på procross, så 
det bliver muligt at lave genomisk selektion. Når dette sker, vil 
han overveje at bruge endnu mere kødkvægssæd. 

Understøtter beslutning
Akkurat som på Vejgården, har mange kvægbrugere overvejet, 
hvilken vej, de vil gå inden de får SimHerd-rapporten i hånden. 

 - Tit har de taget beslutning på forhånd, men har behov for 
at se de sidste beregninger, der understøtter beslutningen. Det 
er også en måde, hvorpå kvægbrugeren kan få afprøvet sine 
idéer og se, om det nu også er den rigtige beslutning, han er 
ved at tage. Vi tester forskellige idéer og finder frem til den 
bedste løsning, siger Ruth Davis. 

- Men det er den enkelte landmand, der i sidste ende selv 
bestemmer sin strategi. Vi kommer med en vejledning, og så er 
det op til landmanden at træffe den beslutning, han har det 
bedst med.

Færdigfeder kvier
På Vejgården brugte man SimHerd rapporten til at understøtte 
beslutningen om at færdigfede cirka 150 af kødkvægskvierne 
på bedriften. 

- Vi har plads til 700 kvier i vores system, så vi har pladsen, 
siger Kasper Clausen og tilføjer, at der også har være det øko-
nomiske råderum til at kunne lave investeringen. 

Kødkvægskvierne er færdigfedet efter 22 måneder og bliver 
afregnet med mellem 12.000 kr. og 14.000 kr. 

Det har været et klart valg selv at færdigfede kvierne, forkla-
rer Kasper Clausen.

- Jeg kan simpelthen ikke forlige mig med, at vi får så lidt 
for nogle ellers gode og sunde dyr, forklarer Kasper Clausen og 
tilføjer, at SimHerd-rapporten satte tal på beslutningen. 

- Vi kunne se, hvad eksempelvis foderomkostningerne ville 
blive, hvor break-even ville være, og om hvor meget vi kunne 
tjene.  

Vidste du ...
…At medlemmer af Viking gratis kan få lavet en 
SimHerd analyse vedrørende brug af kødkvægs sæd, 
Y-Vik og forlænget laktation.  Kontakt din avlsrådgiver 
for mere information.

VEJGÅRDEN I/S, VARDE

Ejet af Kristian og Kasper Clausen

ANTAL ÅRSKØER:  638

Årsydelse pr ko:  9872 kg EKM
På Vejgården I/S forventer man, at der gennem VikingLivestock 

de næste år bliver solgt 100-140 kvier til eksport. 
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Budskabet fra Danish Crown Beef 
er ganske klart. 

Den andelsejede fødevare-
koncern skal nok slagte alle de kalve, an-
delshaverne har brug for at få slagtet. Det 
er dog nødvendigt, at alle led i værdikæ-
den tager et ansvar for at få tilført værdi, 
hvor det er muligt. 

- Som jeg ser det, er det at krydse mal-
kekvæg med kødkvæg helt afgjort vejen 
at gå, hvis man skal give kalvene en stør-
re værdi. De skal fodres rigtigt for at sik-
re god tilvækst, være fri for sygdomme 
og så videre, men genetikken danner 
hele fundamentet. Vi skal prioritere de 
racer, der har anlæg for kød, siger leder 
af Ejerservice Beef i Danish Crown Sol-
vejg Horst Petersen.

- Kødkvægskrydsninger har ganske 
enkelt mere kød på kroppen, de har en 
højere slagtevægt, og opnår højere god-

kendelsesprocent til ”Dansk Kalv”, slår 
hun fast og understreger, at hvis man vil 
forøge værdien i kalveproduktionen, så 
er det nødvendigt, at producere i den 
retning, Danish Crown har defineret i 
konceptet ”Dansk Kalv”. 

Ensartethed er en forudsætning
En ting er således at slagte alle de kalve, 
der er brug for. En anden ting er at sikre, 
at der er økonomi i det. Det kræver, at 
der i sidste ende er forbrugere, som vil 
betale for kødet, og dagligvarebutikker, 
der ønsker at have det liggende i deres 
kølediske. Her kommer genetikken igen 
ind i billedet. Det er således ikke nok, at 
der er mere kød på kalvene. 

- Vi slagter alle de racer, der kommer 
ind. Men det er tydeligt at se forskel på 
dem, der er renracede malkekvægskalve, 
og dem, der er krydsningskalve. Derfor 

er der efterhånden også mange af vores 
kalveproducenter, der har en målsæt-
ning om at øge andelen af krydsnings-
kalve i deres kalveproduktion, fordi det 
er der bedre økonomi i, siger Solvejg 
Horst Petersen.

- Forudsætningen for at vi kan sælge 
kødet til en god pris, er, at vi kan levere 
et produkt, der er ensartet i kvaliteten. 
Det er særligt en udfordring, hvis vi taler 
om kød fra kødkvæg. At vi kan levere 
kød med eksempelvis den rigtige fedt-
marmorering eller culotter, der har en 
ensartet størrelse. Vi har brug for en stør-
re grad af ensartethed, siger afdelingsle-
deren og forklarer, genetikken også her 
spiller en nøglerolle.

Der er et marked
Til trods for at de nye kostråd siger, at vi 
skal spise mindre kød, og at der hos flere 

Men samarbejde gennem værdikæden er også vigtigt, mener leder af Ejerservice i Danish Crown Beef 
Solvejg Horst Petersen.

– GENETIKKEN 
DANNER HELE 
FUNDAMENTET
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og flere forbrugere er fokus på kødpro-
duktionens betydning for klimaforan-
dringerne, er Solvejg Horst Petersen ikke 
i tvivl om, at det er muligt at afsætte end-
nu mere godt dansk okse- og kalvekød 
herhjemme.

- Det er jeg ikke ud fra det faktum, at 
der bliver importeret en hel del oksekød. 
Og vi ved, at danske forbrugere gerne vil 
spise danske produkter. Vi har derfor en 
opgave i at få forbrugerne til at vælge 
dansk kød, når der skal oksekød på me-
nuen  i de danske hjem, forklarer hun. 

Skal have tillid
Danish Crown er i fuld gang med at mar-
kedsføre ”Dansk Kalv”, og der er flere 
strenge at spille på for at sikre, at dan-
skerne køber dansk kalvekød, påpeger 
Solvejg Horst Petersen. Konceptet taler 
således både til de forbrugere, der ønsker 
kvalitet, de forbrugere, der har fokus på 
dyrevelfærd og de forbrugere, der har fo-
kus på klimaet. Eksempelvis er dansk 
kalvekød ikke blevet fragtet fra andre 
kontinenter for at nå frem til de danske 

den produktkategori. Det er samme op-
gave, vi skal lykkes med i forhold til 
det danske oksekød, forklarer Solvejg 
Horst  Petersen.

- Som sagt er det ikke et problem at få 
dyrene slagtet. Opgaven er at få skabt 
mest mulig værdi, så produktionen er 
rentabel. For at skabe mere værdi kræver 
det, at vi alle i værdikæden er indstillet 
på at strække os lidt længere. Hos Da-
nish Crown Beef kan vi ingenting gøre 
alene. Alle led i kæden skal arbejde sam-
men, slår hun fast.  

kølediske. Herhjemme er der desuden et 
stærkere fokus på at bruge foder, der er 
mindst muligt klimabelastende. I forhold 
til dyrevelfærd, så er to hjerter, en natur-
lig del af Dansk Kalv-konceptet.

- Det er vigtigt, at forbrugerne har til-
lid til produktet, og derfor er det vigtigt, 
at vi kan dokumentere, hvilket liv den 
enkelte kalv har haft, siger Solvejg Horst 
Petersen. 

Mere værdi 
Hun understreger, at selv om Dansk Kalv 
er et stærkt koncept, så har Danish Crown 
også planer om andre koncepter. Solvejg 
Horst Petersen nævner som eksempel, at 
det kunne være en mulighed at lade kal-
vene leve længere og i stedet ende som et 
stykke mørt, rødt oksekød. 

- Vi skal ud på den samme rejse, som 
mælken har været på. Engang konkur-
rerede supermarkederne om tilbud på 
tre liter mælk, nu handler drikkemælk 
om meget mere end det. Der er kommet 
flere forskellige kategorier af mælk, og 
der er på den måde tilført mere værdi i 

Solvejg Horst Petersen.
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Y-Vik er allerede nu et vigtigt element i mange kvægbrugeres 
avlsstrategi. Og det er der god grund til.

Fra 2022 bliver der et øget behov hos landets mælkepro-
ducenterne for at kunne få afsat kalve til slagtekalvspro-
ducenterne. Ifølge Vikings avlsfaglige projektleder Per-

nille Hougaard Jensen er en logisk konsekvens af dette, at mæl-
keproducenter bliver nødt til at optimere værdien af deres 
kalve, således kalvene bliver mest mulig attraktive.

En af de mest oplagte måder at gøre dette på er ved at bruge 
Y-Vik. Y-Vik er kønssorteret hansæd til produktion af tyrekalve 
fra kødkvægsracer, den sorterede sæd indeholder mindst 85 
procent hanlige Y-sædceller. De første beregnede kønsrater på 
Y-Vik ser særdeles lovende ud, idet der var en kønsrate på 92 
procent tyrekalve beregnet på de første 1.200 kalve født efter 
Y-Vik inseminering. De ekstremt høje kønsrater giver nye per-
spektiver i anvendelsen af Y-Vik sorteret sæd. Pernille Hou-
gaard Jensen pointerer imidlertid, at erfaringerne kun bliver 
mere præcise fremadrettet, set i lyset af de høje mængder 
Y-Vik, der er anvendt det seneste år. 

Viking er godt rustet
Efterspørgslen på Y-Vik sæd har været markant stigende gen-
nem hele året, men ifølge Pernille Hougaard Jensen, er Viking 
godt rustet til at kunne imødekomme efterspørgslen.

- Viking er klar med kønssorteret kødkvægssæd til brug med 
forskelligt fokus på de forskellige prioriteringer, når der vælges 
kødkvægstyre. Vi har et stærkt fokus på at imødekomme efter-
spørgslen og dens nuancer. Der arbejdes i hele produktionskæ-
den på at sikre tilstrækkeligt Y-Vik sæd efter de helt rigtige top-
tyre, siger hun. 

- Der foregår en spændende udvikling af de Nordiske X-In-
dekser, og der er blevet skabt et fantastisk redskab og avlsvær-
divurdering på de vigtigste. Der skal være værdi i fremtidens 
slagtekalv, og det gælder på begge sider af X-Mælkeproducent 
og X-Slagtekalv, tilføjer projektlederen.  

Overvejelser at gøre
I forhold til konventionel sæd har kønssorteret sæd en margi-
nal ringere drægtighedsprocenter. Data viser imidlertid, at for-
skellen er mindre, end man hidtil har antaget, oplyser Pernille 
Hougaard Jensen. 

- Så det er slet ikke noget, der vælter drægtighedsprocenter-
ne, siger hun og forklarer, at forskellen er med til at illustrere, at 
der er mange ting, der har indflydelse på reproduktionen. 

- Det betyder også, at der er en række ting at tage stilling til 
i forhold til din strategi, når du omlægger fra konventionel 
sæd, siger Pernille Hougaard Jensen og tilføjer, at der ligeledes 
er overvejelser at gøre i forbindelse af valg af kødkvægsrace.

-Vi har Y-Vik på hele paletten og for alle racer. Ligesom vi har 
danskafprøvede tyre inden for alle racer. Der er sket en markant 
avlsfremgang inden for de seneste år, siger hun og understreger, 
at ligegyldig hvilken kødkvægsrace man vælger, vil den tilføre 
tyrekalven ekstra værdi i forhold til, hvis man undlod at gøre det. 

- I fremtiden kommer vi slet ikke til at diskutere racer i sam-
me grad, men i højere grad prioritering af produktionsformen 
der produceres i, i malkekvægsbesætningen, samt hvilken type 
opfedning kalven produceres til, siger Pernille Hougaard Jen-
sen og henviser til fremtidens udvikling af kødproduktionen i 
Danmark.  

Vidste du ...
…De danske avlsværdital for X-Indekserne er baseret på 
data fra kødkvægsinsemineringer på malkerace. Hvor flere 
X-Indekser for kalveoverlevelse og kalvesundhed kun er 
mulige at lave i Danmark, pga. vores unikke dataregistrering. 
Egenskaber som har enorm økonomisk værdi.

Y-Vik er  
et oplagt valg

Drægtighedsprocenter og kønsrate fordelt på sædtype i 2020 

Konv. X-Vik Y-Vik

Holstein 42 % 37 % 37 %

RDM 45 % 41 % 41 %

Jersey 48 % 42 % 45 %

Kønsrate 92 % kvier 92 % tyre

Dataudtræk SEGES køer 2020. Bemærk at datamængden for Y-Vik er be-
grænset. 
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Andetsteds her i bladet påpeger 
en mælkeproducent, at mens ty-
rekalve, der er halvt kødkvæg, 

er til at afsætte til slagtekalvsproducenter, 
så ser det anderledes ud med afsætnings-
mulighederne for kvier. Der er imidlertid 
ét sted, som mange vender blikket mod 
netop, når det gælder kvier, som er i over-
skud. Det sted er VikingLivestock. 

Gør alt hvad vi kan
Lars Kloster fra VikingLivestock er fuldt 
ud bevidst om, at mange ser VikingLive-
stock som svaret på, hvor fremtidens 
kviekalve kan afsættes. 

- Vi sælger alle de køer og kvier, vi 
kan. Sidste år solgte vi knap 10.000 dyr, 
og vi gør, alt hvad vi kan for at sælge end-
nu flere i fremtiden, siger Lars Kloster. 

- Og vi kæmper i den grad for at være 
til stede på de markeder, der er interes-
sante for os. Der sker eksempelvis spæn-
dende ting i Holland, hvor andelen af 
hundyr falder, og også i Tyskland ser vi 

nogle muligheder blandt andet i forhold 
til Dansk Jersey, tilføjer han. 

Ifølge Lars Kloster er  VikingLivestock 
i fuld gang med at skabe gode relationer 
til potentielle kunder og finde nye sam-
arbejdspartnere. 

- Vi har gang i mange spændende pro-
jekter, og det ser positivt ud på nuværen-
de tidspunkt, lyder det fra Lars Kloster.

Flere ubekendte
Forventer man, at VikingLivestock kan 
afsætte størstedelen af de mange ekstra 
kvier, der formentligt kommer til verden 
i fremtiden, så gør man ifølge Lars Klo-
ster regning uden vært. Sagen er nemlig 
den, at trods den store optimisme, så er 
det stadig et godt stykke fra det antal dyr, 
VikingLivestock sælger i dag, til det an-
tal dyr, der er behov for at få afsat i frem-
tiden. Dertil kommer, at der er en række 
ubekendte faktorer, der er med til at gøre 
fremtiden svær at spå om. 

- Markedet går op og ned. Der sker 

hele tiden ændringer i eksempelvis mæl-
kepriser og tilskud, der påvirker vores 
salg. Brexit er desuden lige trådt i kraft, 
og vi afventer, hvad der sker på det engel-
ske marked, siger Lars Kloster.

Han understreger derfor, at laver man 
kvier, som man ikke forventer at skulle 
bruge i sin egen bedrift, så er det vigtigt, 
at der er tale om gode kvier af god Viking 
afstamning. 

- Ellers har vi ikke et produkt, som er 
attraktivt for vores kunder. For selvfølge-
ligt er det bedre, hvis vi sælger 15.000 dyr 
om året end 10.000 dyr. Og det er naturlig-
vis det, vi går efter, siger Lars Kloster. 

- Vi vil dog gerne understrege, at vi 
hele tiden har i baghovedet, at hovedfor-
målet med at oprette VikingLivestock, 
var at skabe et instrument, der kan hjæl-
pe Vikings medlemmer af med kvier. Det  
arbejder vi dagligt for at kunne leve op 
til. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at få 
solgt flest mulige dyr, slår Lars Kloster 
fast.  

Men VikingLivestocks indsats kan ikke stå alene, understreger direktør Lars Kloster.

VikingLivestock  
ER EN DEL AF SVARET
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J anuar er en lunefuld måned med dage, 
hvor hvid frost dækker jorden, og dage 
med en grå forholdsvis lun himmel. 

Kalvene i vognen på Øster Kjærgaard har 
dækkene på og er rustet til det meste. 

- Det handler om, at de ikke skal bru-
ge energi på at holde sig varme. Energien 
skal gerne bruges på tilvækst, forklarer 
mælkeproducent Torben Brodersen.

Bedriften på Øster kjærgaard består af 
626 Jerseyer. Hvert år er der omkring 650 
kælvninger. Der er kapacitet til 300 ren-
racede kælvninger på årsbasis. Resten af 
kælvningerne foregår med kødkvæg.

- Vi forsøger at udnytte vores stald-
system til at lave nogle gode jersey kvi-
er. De resterende kælvninger skal til for 
at opretholde mælkeproduktionen. Vo-
res kvier bliver insemineret med X-Vik. 

 Vores ældre køer har en høj ydelse og 
bliver insemineret med ren Jersey X-Vik. 
Har de under 10.000 kg i ydelse, bliver 
de dog insemineret med kødkvæg, for-
klarer Torben Brodersen.  

- I vores situation er det en nulforret-
ning, og det giver nok også et lille minus. 
Det er vi bevidste om. I min optik er kal-
vene noget, der som sagt skal til for at op-
retholde mælkeproduktion og min forret-
ning, og så er det lidt som med gynger og 
karrusseller. 

Illustrerer filosofi
Kalvene i vognen venter på at blive af-
hentet af den slagtekalvsproducent, som 
Torben Brodersen har en fast aftale med. 
Han aftager alle kalve og er i øvrigt en god 
bekendt.

God kommunikation og et godt samarbejde mellem mælkeproducent og slagtekalvsproducent er afgørende 
elementer, hvis kalvene løbende skal kunne afsættes uden bump på vejen, mener Torben Brodersen. Han 
fortæller, at slagtekalvsproducenten inviterede alle sine leverandører til en aften, hvor prisen, dødelighed og 
dækningsbidrag blev gennemgået. Torben Brodersen forklarer, at det var ret interessant at se sine egen tal.  

Torben Brodersen har en god dialog med aftageren af hans kalve. 
Et bevis på dette er det øgede forbrug af Y-Vik. 

Øster Kjærgaard:

YVik er en vigtig  
del af strategien 
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Netop kalvedækkene illustrerer Tor-
ben Brodersens filosofi.  

- Vi vil gerne være sikre på, at de kal-
ve, der kommer frem til slagtekalvspro-
ducenten, kan holde en ordentlig til-
vækst, så han kan lave en forretning på 
kalvene. Ellers har jeg ikke en aftager på 
den lange bane, forklarer han. 

En rejse
Kalvene i vognen adskiller sig fra de ren-
racede Jersey-kalve i stalden. De er 
krydsninger af Blåhvid og Jersey og har 
et kraftigere bagparti og kraftigere lår, 
fortæller Torben Brodersen. Det kan dog 
være lidt svært at spotte denne dag, da 
kalvenes dækken skjuler det meste af de-
res kroppe.

- Kort fortalt begyndte vi at bruge 
kødkvægssæd for ti år siden. Vi brugte 
få doser på de køer, med et knap så godt 
yvereksteriør i forhold til, hvad vi øn-
sker. Kødkvægssæd er derfor en oplagt 
mulighed, så vi kunne samle fokus på 
dyr med gode yvere, siger Torben Bro-
dersen og tilføjer:

- For et par år siden gearede vi endnu 
mere op med kødkvægsæd, men alt det 
med genomisk selektion er vi først star-
tet op på i sommers. 

Bruger Y-Vik
Ifølge Torben Brodersen var slagtekalvs-
producenten stærkt medvirkende til, at 
han skruede op for brugen af kødkvægs-
sæd og Y-Vik. 

- Han lavede en forespørgsel, hvor 
han spurgte, om jeg kunne starte op med 

Y-Vik, men inden vi gik all in på at bru-
ge kødkvæg, spurgte vi vore aftager: ”Er 
du gearet til at aftage kalvene?”, fordi 
der de næste måneder ville komme næ-
sten det dobbelte antal kalve, siger Tor-
ben  Brodersen. 

Ifølge ham er den afregningsmæssige 
forskel mellem en kvie eller en tyrekalv 
omkring 500 kr - 600 kr. 

- Det er med til, at vi kan finansiere 
Y-Vik sæden, men det afgørende er, at vi 
kan levere kalve, hvor omkring 80 pro-
cent er tyre. For så tror jeg på, at vi også 
har en aftager om ti år. Han ønskede tyre, 
fordi de har en bedre tilvækst. Det kan 
jeg sagtens se, der er fornuft i. Det er vig-
tigt, at næste led også kan gøre en forret-
ning ud af det, lyder det fra mælkepro-
ducenten.   

Rådgiver spillede en vigtig rolle
Strategien er blevet til i tæt samarbejde 
med Torben Broderens rådgiver. 

- Vi har drøftet, hvad der er de rigtige 
tyrevalg. Vi er hele tiden opmærksomme 
på ikke at bruge tyre, der giver kælv-
ningsproblemer. Og så har der været en 
del debat omkring, hvorvidt det koster 
mælk at brug Y-Vik på en ældre ko, siger 
Torben Brodersen. 

- Der er da nogle fødsler, hvor der er 
lidt store kalve, og vi skal hjælpe til. 
Men det er ikke sådan, at det er et pro-
blem. Slet, slet ikke, fortsætter han og 
forklarer, at rådgiveren har trukket data 
på effekten af brugen af Y-Vik, og at der 
blot har været en lille forskel på, hvor 
meget mælk, som bliver produceret. 

Fokus på pasning
Torben Brodersen understreger, at det 
er vigtigt at gøre sig nogle tanker om-
kring, hvordan man håndterer de man-
ge flere kalve, der bliver sat til verden, 
på ens bedrift. 

- Og kalvene passer jo ikke sig selv, 
men det er vigtigt, at de får nok råmælk, 
siger Torben Brodersen og understreger, 
at det medvirker til at de har et stærkere 
immunforsvar og tager mere på i vægt. 

- Vi synes egentligt, krydsningskalve-
ne er sjove at passe. De kan simpelthen 
drikke så meget mælk. Og vi morer os 
over, at når de har fået 2,5 til 3 liter rå-
mælk, så bøvser de og ser ud som om, vi 
har snydt dem for to liter mere. 

Dette leder endnu engang over til 
Torben Brodersens pointe med, at det er 
et væsentligt element i Øster Kjærgaards 
kalve-strategi at have et stærkt fokus på 
at tilføre værdi til de kalve, som bliver 
aftaget af slagtekalvsproducenten. Det 
handler også om tillid, relationer og sik-
re, at næste led i værdikæden har bedst 
mulige kår. 

- Vores fokus er, at vi vil have en sik-
ker aftager til vores kalve, siger Torben 
Brodersen.  

ØSTER KJÆRGAARD, TOFTLUND

Ejet af Torben Brodersen

ANTAL ÅRSKØER:  626

Årsydelse pr. ko:  11.478 kg EKM

Kalvene står i vogne væk fra de 
andre dyr, og der bliver taget en 
række forholdsregler i forbindelse 
med afhentningen for at 
forhindre smittespredningen. 
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Vikings reproklumme

Af Line Fruergaard-Roed, Viking kvægfagdyrlæge og reproduktionsspecialist

Forlænget laktation  
– er det en standard anbefaling?

Forlænget laktation er en af de stra-
tegier, der efterhånden afprøves 
eller praktiseres i flere besætnin-

ger. Der er forskellige årsager til, at denne 
reproduktionsstrategi kan virke tiltalen-
de: Der er færre kalve, der skal afsættes, 
der er færre kælvninger og mindre bøvl, 
og endeligt muligheden for mere mælk 
per laktation er nogle af de ting, der kan 
friste besætningsejere til at prøve med 
forlænget kælvningsinterval. Det lyder jo 
alt sammen meget tillokkende. Men hvil-
ke konsekvenser kan der være, og hvad 
skal man være opmærksom på, inden 
man tager beslutningen?

Ingen ny opfindelse
Forlænget laktation er ingen ny opfin-
delse, og derfor skulle man synes, at der 
både er erfaringer og videnskab at læne 
sig op ad. Desværre er studier om emnet 
særdeles vanskelige at lave, så resulta-

terne kan overføres direkte til brugsbe-
sætninger med forskellige vilkår. For-
skelle i ydelsesniveau, persistens hos 
køerne, fodringsstrategi og malkesystem 
vil eksempelvis have stor betydning for, 
hvordan strategien vil slå igennem i for-
skellige besætninger. Det gælder både i 
forhold til fysiologi men også økonomi. 

Kan man så overføre erfaringer fra 
studiebesætninger med 9.000. kg EKM 
og to gange malkning til en besætning 
med 14.000 kg EKM og AMS? Disse 
usikkerheder gælder på samme måde, 
hvis du vil overføre kollegers erfaringer 
til din egen besætning. 

Et krav
En ting er dog sikkert: Solid reprodukti-
onsmanagement er et krav, hvis du skal 
have succes med forlænget laktation uden 
at tabe for mange køer på gulvet. Et regne-
eksempel med henholdsvis en gennem-

snitlig besætning og en elitebesætning vi-
ser det tydeligt (se regneeksempel neden-
for). 

Alle de andre dynamikker, der indgår 
i økonomisk optimering af reprodukti-
onsstrategi kræver lidt mere end en 
serviet- beregning. Derfor er det en god 
ide at få lavet en SimHerd beregning på, 
hvilken økonomisk konsekvens en stra-
tegi med forlænget laktation vil have i 
netop din besætning. Beregningen kan 
suppleres med liste over bløde parame-
tre, både vilkår og usikkerheder i besæt-
ningen, så du har et bedre overblik. Der 
findes desværre ingen standard anbefa-
ling omkring forlænget laktation.

Regneeksempel med 100 køer 
og startinseminering. 90 dage:

Gennemsnits besætning med inse-
mineringsprocent 50 og drægtig-
hedsprocent 40: 
1.  brunstcyklus (111 dage efter 

kælvning): 100 køer*0,5*0,4  
= 20 drægtige.

2.  brunstcyklus: 80 køer*0,5*0,4  
= 16 drægtige (36 i alt osv.)

5.  brunstcyklus (191 dage efter 
kælvning) = 66 drægtige køer

Elitebesætning med inseminerings-
procent 80 og drægtighedsprocent 
50:
1.  brunstcyklus (111 dage efter 

kælvning): 100 køer*0,8*0,5  
= 40 drægtige

5.  brunstcyklus (191 dage efter 
kælvning) = 93 drægtige køer
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Stubkærgaard ligger i landets syd-
vestlige hjørne, hvor Vadehavet 
omtrent møder landbrugsjorden. 

På bedriften er 320 økologiske Hol-
stein-køer, der bliver malket i robotter. 
Det meste af mælken ryger videre, men 
en lille del havner i et gårdudsalg, hvor 
forbipasserende har mulighed for selv at 
fylde en flaske med dugfrisk komælk. 
Det er Peder Jakobsen, der i samarbejde 
med sin søn Mikkel Jakobsen, har ansva-
ret for driften. Engang bliver det Mikkel 
Jakobsen, der alene har ansvaret; genera-
tionsskiftet er i gang. 

Det er imidlertid hverken Vadehav, 
køer, økologi eller generationsskifte, det 
skal handle om, men derimod de papirer 
og aftaler, som mange af os gemmer ba-
gerst i skuffen og hiver frem som noget af 
det første, når uheldet er ude. Det skal 
handle om forsikringer.

Penge at hente
VikingDanmark og Gjensidige har sam-
men lavet et forsikringstilbud, der er 
skræddersyet til kvægbruget og til en kon-
kurrencedygtig pris. Viking har fået for-
handlet ind i aftalen, at foreningens med-
lemmer modtager syv procent bonus. Den 
kommer fra Gjensidiges kasse, men bliver 
udbetalt af Viking. For 2020 bliver der ud-
betalt omkring 1,5 mio. kr.  Viking står 
desuden på mål for aftalens kvalitet, da 
det er vigtigt, at forsikringen skal dække 
bredt og have de bedste dækninger, man 
kan få i markedet.  

245 medlemmer har tegnet forsik-
ring gennem Vikings aftale med Gjensi-
dige. 65 nye medlemmer har desuden 
indgået aftale om at deres forsikringer 
kan flyttes fra deres nuværende selskab, 
og de er derved på vej ind i aftalen, op-
lyser Gjensidige. 

En let beslutning
Blandt dem, der skal have udbetalt bo-
nus, er Peder Jakobsen. I hans tilfælde 
var det oplagt at kigge på sine forsikrin-
ger, idet han hans femårige kontrakt med 
hans hidtidige forsikringsselskab var 
ved udløbe. Trods muligheden for en 
genforhandlet aftale var det en ganske 
let beslutning at skifte til Gjensidige, for-
tæller Peder Jakobsen.  

- Der var en væsentlig forskel i pri-
sen. Så der var ikke så meget at være i 
tvivl om, siger han.  

- At Viking står bag, er vigtigt for mig. 
Vi kender Vikings brand, og vi ved, at det 
står for kvalitet, slår Peder Jakobsen fast.  

Omkring 1,5 mio. kr. bliver betalt til de Viking medlemmer, der har benyttet sig af den 
forsikringsaftale, som Viking har forhandlet på plads med Gjensidige.

Der var ikke så meget  
at være i tvivl om

STUBKÆRGAARD, SKÆRBÆK

Ejet af Peder Jakobsen 

ANTAL ÅRSKØER:  314

Årsydelse pr. ko:  10.973 kg EKM
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Peter Schelde lægger skridt for skridt gården bag sig. Ha-
stigt rammer først den ene og så den anden løbesko 
grusvejen under ham. Solen ejer himlen, og den unge 

landmand har netop talt færdig med Viking, og udnytter nu 
muligheden for en løbetur. 

Han er en mand med et mål. 
- Mit mål er at blive selvstændig mælkepro-

ducent, siger han og uddyber:
- Jeg synes, at det er et rigtigt interessant ar-

bejde og en spændende arbejdsplads at være 
på. Man skal både have fokus på det fysiologi-
ske omkring dyrene og produktionen, på dyrk-
ningen af markerne og, når man har en størrelse 
som vores, de ansatte. Det er et krydsfelt, jeg 
gerne vil agere i. 

Og planen er klar. 32-årige Peter Schelde 
skal være 10. generation på Nørupgaard ikke 
langt fra Kolding, hvorfra han også denne dag 
snupper en løbetur. Og det med at have fleksibilitet nok i sit 
arbejde til selv at kunne administrere sin tid er vigtigt, under-
streger Peter Schelde, der har to børn på henholdsvis fire og 
seks år. 

- En ikke uvæsentligt ting ved at være selvstændig mælke-
producent er, at det harmonerer ret godt med familielivet og 
børnene. Mange opgaver kan jeg vente med, til børnene sover, 
siger Peter Schelde. 

- På vores bedrift er der desuden flere ansatte, end der må-
ske var tidligere. Det betyder, at vi ikke er så afhængige af om, 
jeg er med i vagtplanen. Der er flere dage, hvor jeg primært skal 
løse ad hoc-opgaver, som jeg kan springe til og fra, tilføjer han.

Fokuserer på produktionen
En af de ting, der ikke fylder vanvittig meget i 
Peter Scheldes bevidsthed, er detaljerne i avls-
arbejdet. Dog er der en tæt dialog med rådgive-
ren omkring avlsstrategien.

- Vi bruger udelukkende tyresæd solgt gen-
nem Viking, og så længe vores mål bliver ind-
friet i forhold til vores mælkeproduktion, er jeg 
tilfreds. Mit fokus er primært på produktionen. 
Vi har taget nogle beslutninger om at genteste 
udvalgte kvier løbende og har været heldige at 
modtage skyllekontrakter på nogle af de bedste 
dyr, siger den unge landmand og oplyser, at tre 

kvier skal skylles i de kommende måneder. 
- Vi avler 100 procent efter NTM og kun på de bedste køer. 

Resten insemineres med kødkvæg – primært Y-Vik Blåkvæg, 
siger Peter Schelde. 

Fremtiden fylder 
Noget af det, der til gengæld fylder i Peter Scheldes tanker, er 
fremtiden. 

Mød de unge landmænd

Peter Schelde ønsker at have et job med alsidighed, ansvar og fleksibilitet.  
Det er blandt grundene til, at han vil være selvstændig mælkeproducent. 

Peter skal være 
10. generation på 

Nørupgaard

Tekst og foto: Jacob Svendsen

I landbruget har vi 
altid fundet en vej ud 

af udfordringerne. 
Sådan bliver det 

ved med at være.

PETER SCHELDE,  
KVÆGBRUGER
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- Det er nogle ting, som er lidt vanskelige at sætte ord på. Den 
grønne omstilling får stor betydning for vores sektor – men kom-
mer der teknologier, der hjælper os, og skal vi kalkulere med en 
produktionsnedgang? Der er mange ubekendte, og det rumsterer 
i hovedet hele tiden. De budgetter, vi går og lægger, kommer de 
til at holde? Som alle andre vil vi jo gerne skabe et godt funda-
ment for vores virksomhed, forklarer han og understreger, at der 
i den grønne omstilling ligger muligheder. Fordi landbrug som 
Nørupgård er en del af løsningen og kan gøre en forskel i forhold 
til eksempelvis biogas, grøn energi og varme.

Finder løsninger 
Peter Schelde er således ikke i tvivl om, at med fremtiden føl-
ger udfordringer. Han er heller ikke i tvivl om, at de danske 
mælkeproducenter i langt overvejende grad nok skal klare 
skærene. 

- Der vil fortsat være et marked for mælk, der bliver dog nok 
mere konkurrence. Mælken rummer imidlertid store mængder 
protein, der ligeledes er et marked for, og som er nem at udvin-
de. Vi har derfor mange ben at stå på, og mælk er grundlæggen-
de bare en god råvare, siger han. 

- Og i landbruget har vi altid fundet en vej ud af udfordrin-
gerne. Sådan bliver det ved med at være. For 20 år siden stod 
man med andre udfordringer, end vi gør i dag, men det gik alt 
sammen. Vi plejer at finde løsninger. Det tror jeg også, vi vil 
gøre i fremtiden.  

NØRUPGAARD, KOLDING

Ejet af Asger Christensen

ANTAL ÅRSKØER: 620

Årsydelse pr. ko:  12.597 kg EKM

Avler efter NTM
På Nørupgaard bliver der avlet  

100 procent efter NTM og kun på de 
bedste køer. Resten insemineres med 

kødkvæg – primært Y-Vik Blåkvæg. 

FEBRUAR 2021 | vikingnyt 21



Det er glædeligt, at vi er begyndt at 
samarbejde meget mere struktu-
reret i værdikæden. Mælkepro-

ducenter, slagtekalveproducenter, avl, 
produktion og slagterierne begynder at 
trække på samme hammel. Vi har i regi af 
Landbrug & Fødevarer KVÆG skabt grup-
pen ”Gourmet Beef”, hvor målet er at 
have alle interessenterne repræsenteret, 
således vi høster alle synergierne, og ikke 
konkurrerer med hinanden. Og vi har rig-
tig mange muligheder her. 

Hvad gør Viking ?
I Viking er vi fokuseret på at være om-
stillingsparate og komme med de løs-
ninger og produkter, som vores med-
lemmer efterspørger samt at komme 
med nye og bedre løsninger. Avlsrådgi-

verne har via blandet andet insemine-
ringsplanerne og SimHerd beregninger-
ne nogle fantastiske redskaber til den 
daglige styring og til at lægge besætnin-
gens overordnede strategi. 

Og i mange af de strategier, der læg-
ges nu, ser vi en meget større brug af gen-
omiske test, større brug af X-Vik fra mal-
keracetyre samt øget brug af kødkvægs-
sæd.  Y-Vik fra kødkvæg er også i stor 
fremdrift – specielt til brug på Jersey – 
men også i de store racer. 

Vi gør alt, hvad vi kan for at kunne le-
vere de nødvendige doser af netop den 
kvalitet på genetikken, I som medlem-
mer efterspørger. Vi forventer en samlet 
produktion af kønssorteret sæd i 2021 på 
lige i underkanten af en mio. doser. Der-
for er der allerede planlagt en udvidelse 

AVLSCHEFEN  
UDDYBER 

Af Lars Nielsen

af sorteringskapaciteten i Assentoft næ-
ste sommer. 

Kødkvægsprogrammet (Beef x Dairy)
Fra at være det mindste avlsprogram i 
 Viking er kødkvæg nu vokset til området 
med størst udvikling og det tredjestørste 
salg efter Holstein og rød. Vi investerer 
flere og flere penge i udvikling af kød-
kvægsprogrammet og køb af kødkvægs-
tyre. Der skal ikke herske tvivl om vores 
mål: Vi vil (fortsat) være den bedste leve-
randør af kødkvægssæd til malkekvæg, 
der sikrer letfødte og nemme kalve, der 
samtidig sikrer den bedste produktivitet 
hos slagtekalveproducenterne. Vi er så 
heldige, at vi har rigtig god data både på 
fødselsegenskaber – men også på sund-
hedsegenskaber og produktionsresultat-
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VH Miracle datter fra Bjørholm Holstein i Glejbjerg.

erne via slagtedata på krydsningskalve. 
Her er vi ledende på verdensplan, og har 
derfor også i vores X-indeks det mest sik-
re indeks på markedet, når du skal vælge 
kødkvægstyre til krydsning. Vi kigger 
ikke så meget på racer – men mere på de 
egenskaber, der giver størst profit for 
mælkeproducent og slagtekalveprodu-
cent. Og her er det gode, at X-indekset 
rangerer tyrene på tværs af race – så det er 
bare at vælge fra toppen.

Vi igangsætter i 2021 20 nye tyre på 
tværs af racer. Flest Blåkvæg, Charolais 
og Angus. Det vil dog tage et par år før 
disse tyre har information om både fød-
sel (cirka et år) og produktion (cirka to 
år). Heldigvis har vi allerede mange su-
per tyre med afprøvning, og flere vil 
komme i løbet af året, så vi fortsat sikrer 
jer både konventionel og kønssorteret 
sæd af markedets bedste tyre. 

Arcowin 
I slutningen af 2020 meldte vi ud, at vi i 
VikingGenetics har indledt et strategisk 

sikre fokusering på optimering af avls-
planen. De største synergier vil blive på 
Holstein og kødkvæg, hvor vi har overlap 
i vores aktiviteter. Vi arbejder i skrivende 
stund med samarbejdet og glæder os til 
at kunne melde noget mere ud. 

Har du husket at genomisk teste dine 
kvier ?
2019 blev året, hvor vi for første gang 
kom over 100.000 genomiske tests i Vi-
king området. Vi steg igen i 2020 med 
cirka 20 procent til cirka 125.000 tests. 
Er du en af dem, der har genomiske test 
som en del af din besætningsstrategi? 
Hvis ikke vil jeg klart anbefale, at du 
sammen med din rådgiver undersøger, 
om det ikke er hensigtsmæssig, at du 
også går i gang. Ved at bruge X-Vik på de 
bedste hundyr, øger du avlsfremgangen i 
besætningen. Om du så vil bruge kød-
kvæg eller malkekvæg på den resterende 
del af besætningen, afhænger af hvem 
du er og vilkårene på din bedrift.  

Det er blevet tydeligere, at vi har 
rigtig mange optimeringsmuligheder 

i slagtekalvebranchen.
LARS NIELSEN, AVLSCHEF

avlssamarbejde med Masterrind fra Tysk-
land og Evolution fra Frankrig. Det nye 
samarbejde, der hedder Arcowin, skal 

VJ Gislev datter fra Sønderfenner i Ribe.

23FEBRUAR 2021 | vikingnyt



Bestyrelsesformand ser 
store perspektiver  

i Arcowin 

Arbejdet med at konkretisere og 
styrke samarbejdet i Arcowin 
er kommet godt i gang. Det 

fortæller VikingDanmarks bestyrelses-
formand, Anders Levring, der ligele-
des er en del af VikingGenetics hoved-
bestyrelse. 

Før jul blev det således offentlig-
gjort, at danske, finske, svenske, tyske 
og franske kvægbrugere etablerer et nyt 
avlssamarbejde. Samarbejdet har fået 
navnet Arcowin, og formålet er at styr-
ke det europæiske avlsarbejde. 

Ifølge Anders Levring er der store 
perspektiver i det nye avlssamarbej-
de. Først og fremmest får medlem-
merne adgang til den bedste gene-
tik til en konkurrencedygtig pris. 

Arcowin får imidlertid ikke 
den store betydning for det tætte 
samarbejde og den nære dialog, der 

er imellem den enkelte bedrift,  Vikings 
rådgivere og inseminører.  

- Akkurat ligesom tidligere vil vi i 
 VikingDanmark også i fremtiden være 
meget, meget fokuserede på at tilbyde 
og udvikle de services og ydelser, den 
danske kvægbruger har brug for, lyder 
det fra Anders Levring. 

Men hvorfor giver det så mening for 
danske kvægbrugere at være en del af et 
europæisk samarbejde? 

- Takket være det nye avlssamarbej-
de, hvor Masterrind og Evolution jo 
også indgår, vil vi få langt større adgang 
til genetik, siger Anders Levring og til-
føjer, at der er i fremtiden er brug for, at 
der bliver lavet endnu større investerin-
ger i forskning og udvikling af kvægavl. 

- Nu er vi flere, der er gået sammen 
og kan dele omkostninger til den del, 
forklarer Anders Levring.  

Avlssamarbejdet mellem VikingGenetics, franske 
Evolution samt tyske Masterrind har lagt fint fra land.

Kort om Arcowin: 
Arcowin består af VikingGenetics, 
franske Evolution samt tyske 
Masterrind. Det repræsenterer 
53.000 kvægbrugere.
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Ny rekord for antal 
genomiske test
I 2020 er der lavet 124.000 genomiske test i  ”Viking lan-
dene” - heraf 64.000 stk. i Danmark. Det er en stigning 
på 25 procent i forhold til 2019. Vi oplever støt stigende 
interesse for at lave genomiske test i hele besætningen. 
Det gælder ikke mindst i forhold til at få et mere sikkert 
grundlag til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til 
anvendelse af X-Vik sæd, kødkvægssæd eller hvilke kvi-
er, der skal sælges til eksport. 

Der har tidligere været lidt udfordringer med fejlrater-
ne på analyserne baseret på DNA-øremærker. Derfor er 
det rigtig dejligt, at dette nu er nedbragt, således 
DNA-øremærker ligger på samme meget lave fejlrate, 
som prøver, hvor DNA er indsendt via TSU glas. I sidste 
halvår af 2020 er fejlraten både for DNA øremærker og 
TSU glas under halvanden procent. Der er mange forde-
le ved at bruge DNA-øremærker; du har alt i samme ar-
bejdsgang og ikke uvæsentligt, er der langt færre mulig-
heder for at lave fejl i form af forbytninger af væv. 

Smittebeskyttelse  
er et fælles ansvar
Smittebeskyttelse er et fælles ansvar for alle på og 
omkring din bedrift. Besøgene skal have at vide, 
hvilke forvent ninger der er til dem, og her kan 
tydelig skiltning ved indgangen om tøj- og 
støvleskift være en stor hjælp.

Den mest effektive måde at forhindre  spredning 
af smitte på er ved at skifte til besætningens egne 
støvler og overtrækstøj. 

For arbejdssikkerhedens og arbejds glædens 
skyld er det vigtigt, at udstyret  passer i størrelse  
og er rent og tørt. 

Tag en snak med din inseminør/service-
personale om størrelser m.m., og om hvordan tøj  
og støvler opbevares bedst hos dig.

Hvis tøj- og støvleskift for intern og ekstern 
 smitte beskyt telse skal virke effektivt,  kræver det,  
at tøj og støvlerne er rene, og at omklædnings-
forholdene er i orden.

De bedste løsninger findes i fællesskab.
Og husk at VikShop forhandler en lang  række 

produkter, der kan hjælpe dig med at forbedre 
smittebeskyttelsen på din bedrift. 
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POLLETHED UDLEDES 
AUTOMATISK VED 
GENOMISK TEST
Fremover vil alle gentestede hundyr få svar på, hvorvidt de bærer det 
pollede gen eller ej. Det vil sige, at testen ikke længere skal bestilles 
separat, og at de ekstra omkostninger frafalder. En stor del af de 
testede dyr vil få tilknyttet deres pollede genotype. Kontakt din 
Viking avlsrådgiver og hør nærmere såfremt du ønsker fokus på 
polledhed implementeret i din avlsstrategi.

Ny Viking polled toptyr med +37NTM VH Lega P.

Her kan du få fat i bøgerne 
www.kobogen.dk eller  

www.kahriusshop.dk samt 
alle boghandlere

Bind 1 (312 sider): 350 kroner,  
Bind 2 (400 sider): 400 kroner

Anton Raundahl er en rigtig ko-nørd. Han har 
efter tre års ihærdig research udgivet et fan-
tastisk to-binds værk på i alt 712 sider. Titlen 
er ko –   næsten alt om verdens vigtigste dyr.

Anton Raundahl takker i bogen 186 per-
soner, som han i processen har haft kontakt 
til, indhentet informationer fra og/eller drøf-

tet faglige detaljer med. Det viser, at Anton 
Raundahl indgående har søgt, tjekket og 
dobbelttjekket informationer til dette op-
slagsværk.

Bind 1 har oplysninger og facts om 34 
kvæg racer i Danmark, lige fra de velkendte 
malke- og kødkvægsracer til racer, mange 

ikke har hørt om før. Vidste du, at Witrik er en 
race i Danmark?

For hver race er der en informativ 
 faktaboks med henvisninger samt relevante 
data.

Bind 2 – mennesker og køer – er om 
 relevante emner i forhold til kvæg, lige fra 
 genetisk selektion til kvæg til væddeløb.

Du behøver ikke læse værket fra ende til 
anden. Du kan altid slå op på netop den race, 
du vil læse om, eller det ko-relaterede emne, 
du gerne vil vide mere om.

Anton Raundahl har gennemillustreret 
begge bind med store fotos af ikke- photo-
shoppede dyr og over 50 malerier med køer. 
Dette værk er fagbøger, der kombinerer 
landbrug, biologi,  historie, etik og kunst.

Verdens vigtigste dyr – KOEN
Boganmeldelse

Skrevet af: Mogens Stendal, Tidl. landskonsulent for RDM, Jersey og alle kødkvægsracer
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2020 har været et udfordrende år for mange danske eksportvirk-
somheder. Dette gælder også VikingLivestock. COVID-19 har givet 
mange udfordringer i flere af de lande vi eksporterer til, og vil gøre 
det et stykke tid endnu. Enkelte lande er på nuværende tidspunkt 
lukket for import på grund af COVID19, og det næsten totale indrej-
seforbud til Danmark gør det svært at få kunder og veterinærer til 
Danmark. Det bliver interessant at følge, hvordan økonomierne 
rundt i verden klarer sig igennem 2021, da det får stor indflydelse på 
interessen for danske dyr. 

Vi har brugt 2020 til at markedsføre danske avlsdyr sammen 
med forskellige partnere ude i verden. Vi ser positivt på, at det vil 
resultere i ordrer her i 2021. På nuværende tidspunkt har vi allere-
de lukket nogle ordrer til levering senere i 2021. Når det gælder lav-

drægtige kvier, så gælder det for alle racer, at kunderne ønsker 
 kvier insemineret med kønssorteret sæd, gode ydelser på mor og 
gode lemmer. I 2020 fik vi gang i eksporten til England, her fik vi 
 virkelig synergi på salg af avlsdyr og sæd. Vi arbejder på at få god-
kendelser og papirer i orden, så vi fortsat kan eksportere til 
 England. Når dette blad er udgivet, håber, vi at eksporten er kom-
met i gang til England. Salget af køer til det europæiske marked er 
startet godt her de første uger i 2021, så det lover godt for de kom-
mende måneder. 

Eksport og transport af avlsdyr bliver kontrolleret grundigt af 
myndigheder og fødevarestyrelsen. Det er rigtig fint, for der skal 
være 100 procent styr på sundhed og dyrenes velfærd, det kan 
ikke diskuteres.

Kort nyt VikingLivestock
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Dansk Jersey og ProCross har vakt de tyske kvægbrugers interesse. 

Tyske kvægbrugere 
efterspørger danske køer
VikingLivestock  flyttede midt i januar 75 danske ProCross og Jersey køer til 
 Tyskland. Her indgår de i en besætning på 440 køer hos en yngre tysk kvæg-
bruger. Han er påbegyndt at krydse sine køer med VikingRed og  Montbeliarde, 
da besætningen skulle udvides, kiggede han mod Danmark og VikingLivestock.

Køerne er fundet hos dygtige danske medlemmer af Viking, og transporten 
blev udført af erfarne transportører. 

ProCross er især interessant, hvis man går efter god holdbarhed, god frugt-
barhed og et godt resultat på bundlinjen uden at gå på kompromis med ydelsen. 

Dansk Jersey har vakt interesse hos tyske kvægbrugere, da Jersey køer har 
en størrelse, der passer godt ind i mange eksisterende, tyske stalde. Køerne er 
desuden kendetegnet ved god holdbarhed og deres gode indholdsstoffer i 
mælken giver en god afregning på mejeriet. Dertil kommer, at Jersey køer ikke 
æder så meget foder og kræver så mange hektar jord til udbringning af husdyr-
gødning, hvorfor Jersey er yderst interessant i Tyskland.

Flyt SenseHub 
transpondere i 
SmartKoen
Nu er det blevet endnu nemmere  
og hurtigere at flytte dine SenseHub 
transpondere fra dyr til dyr med 
SmartKoen.

Tast transpondernummeret 
 direkte ind på Ko-kortet i SmartKoen, 
og bekræft flyttet fra det tidligere dyr. 

Sæt transponderen på dyret, så 
den med det samme er i gang med at 
opsamle data til en perfekt reprodukti-
ons- og sundhedsovervågning.



Palle laver krydsningsdyr til 
fremtidens mælkeproduktion

På Gl. Krogaard, Ullerslev på Fyn er 
stalden fyldt med renracede Jer-
seykøer. Men fremover vil der 

også blive insemineret med Holstein 
X-Vik tyre til opformering af malkerace 
krydsningskvier. Viking Livestock og 
SEGES har indgået et samarbejde med 
besætningen i forbindelse med GUDP- 
forskningsprojektet Dairy Cross. Projek-
tet ønsker at synliggøre potentialet, der 
er i at drive kontraktproduktion med 
opformeringen af de velfungerende og 
ensartede Jerseykrydsninger. I seneste 
udgave af VikingNyt kan du læse mere 
om projektet. Der er innovative driftsmu-
ligheder i at modtage jerseykrydsninger 
produceret på de næstbedste hundyr i 
besætninger med højt avlsniveau. 

På hvilke dyr laves krydsningskvierne
Hos Palle og Sophia Bjerggaard skal de 
kontraktproducerede krydsningskvier 
produceres på den gode mellemgruppe af 
dyr i besætningen. Hundyrene i denne 
gruppe har et godt avlsmæssigt niveau, 
fordi der allerede har foregået en stærk 
selektion blandt avlsdyrene. Den stærke 
selektion har været mulig på grund af bru-
gen af genomiske test og kødkvægssæd. 

Strategisk selektion er ikke nyt på Gl. Krogaard
Traditionen tro er Palle og Sophia Bjerg-
gaard ikke afvisende overfor at bruge nye 
strategiske redskaber og omstille deres pro-
duktion. Således var de to kvægbrugere 
med i de første forskningsprojekter, der 
startede med at bruge kødkvæg til køerne. 

- I 2009 synes vi, at vi overskred normen 
ved at anvende op til 20 til 30 procent kød-
kvæg på køerne, og vi var meget skeptiske 
overfor anvendelsen af Dansk Blåkvæg, 
men vi blev heldigvis klogere, siger Palle 
Bjerggaard, som ikke har oplevet påvirk-
ning af ydelsen ved anvendelse af kød-
kvæg. 

Palle fremhæver muligheden for at 
selektere blandt sine dyr som en game-
changer i avlsarbejdet i hans besætning:

- Det har været en rejse, det at lære, at 
kviekalvene var fremtidens avlsdyr og ikke 

de køer, som aktivt beviste sit værd i stal-
den. Da vi brugte mest kød, var det kun de 
absolut bedste, der fik lov at få mere end en 
kviekalv.

Driftsleder Anders Forsberg supplerer: 
- Den genomiske test har været et effek-

tivt redskab at bruge til selektion blandt 
avlsdyr til kvieopformering.

Stor tilfredshed 
De seneste par år har besætningen produ-
ceret renracede jerseykviekalve på kon-
trakt. Dette har givet besætningen mulig-
hed for igen i højere grad at kunne udnytte 
det genomiske testsvar og selektere blandt 
hundyrerne. 

- Vi har været virkelig glade for at pro-
ducere på kontrakt. En løsning vi hilser 
ekstremt velkomment, hvad enten det er 
jerseykviekalve eller malkeracekrydsnin-
ger, forklarer Palle Bjerggard.

Til spørgsmålet om, hvorvidt kontrakt-
dyr skal afhændes ved tre måneder eller 
kælvning, er Palle Bjerggaard og Anders 
Forsberg enige: 

- Det vigtigste er et godt stabilt samar-
bejde, og så at vi kan beholde kontraktdyr, 
indtil de er drægtige kælvekvier, lyder det 
fra dem.

Den  bedste 1/3 del producerer renavl Jersey, midterste 1/3 producerer JER*HOL 
F1’ere og nederste 1/3 producerer inseminering med kødkvæg.

Antal dyr

Kødkvægssæd,
Y-Vik * 2ins

Holstein X-Vik sæd

Jersey X-Vik sæd

NTM

HOLSTEIN
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Line Hjortø og Anders Fogh, SEGES

En smart 
genvej til høj- 
 kvalitets kvier

I  GUDP-projektet DairyCross vil vi i 
samarbejde med VikingLivestock 
afprøve et nyt koncept, hvor en mæl-

keproducent køber kvier, som har Holstein 
fædre og mødre fra en af de allerbedste Jer-
seybesætninger i Danmark. Vi ser flere for-
dele ved konceptet. Eksempelvis får mæl-
keproducenten en ensartet gruppe af køer, 
der har et højt avlsmæssigt niveau og udvi-
ser fuld krydsningsfrodighed. Konceptets 
hovedformål er dermed at producere høj-
kvalitetskvier og ikke billige kvier. 

Alle køerne hos mælkeproducenten er 
førstegangskrydsninger. Det vil sige, at man 
undgår den størrelsesforskel, der kan opstå 
ved rotations- eller zigzagkrydsning. Kryds-
ningerne mellem Holstein og Jersey vil des-
uden være mindre end renracede Holstein-
køer, og de vil dermed kunne passe rigtig 
godt ind i mange ældre, men velfungerende 
staldanlæg.

Det er en forudsætning, at dyrene i Jer-
seybesætningen har et højt NTM i forhold 
til racen. Derfor skal den renracede Jer-
seybesætning bruge både kønssorteret sæd, 
kødkvægssæd og genomisk test. Dermed er 
det muligt præcist at udvælge de allerbed-
ste hundyr som mødre til de renracede Jer-
seykvier, mens de næstbedste hundyr vil 
blive mødre til krydsningskvier og de avls-
mæssigt dårligste hundyr vil få kød x Jersey-
krydsninger. 

Vi har haft mulighed for at vælge en Jer-
seybesætning til konceptet, som har lav 
udskiftningsprocent, god reproduktion, lav 
kalvedødelighed og meget højt NTM. Kryds-
ningskvierne har derfor et højt avlsmæssigt 
niveau, fordi mødrene hører til blandt de 
bedste jerseyhundyr i Danmark, og fædrene 
topper VikingDanmarks brugsplan. 

Der produceres ikke malkeraceafkom i 
krydsningsbesætningen, idet krydsnings-
kvierne insemineres med en kødkvægsrace, 
der giver lette kælvninger, eksempelvis 
Angus, og krydsningskøerne insemineres 
med en af de intensive kødkvægsracer.

Ønsker du yderligere information omkring kontraktproduktion af 
 Jersey*Holstein malkeracekrydsninger, eller ønsker du at aftage kryds-

ningerne produceret hos Palle Bjerggaard. Så kontakt Lars Kloster, 
 Viking Livestock, tlf 4080 7220 eller mail: lkl@vikingdanmark.dk.

GL. KROGAARD, NYBORG

Ejet af Palle og Sophia Bjerggaard

ANTAL ÅRSKØER:  250

Årsydelse pr. ko:  11.200 kg EKM

Vidste du ...
…At målet med DairyCross-pojektet blandt andet er at synliggøre for-
delene i kontraktproducerede krydsningskvier, produceret på hundyr 
bedre end de flestes  gennemsnitlige avlsdyr. Lad den avlsstærke Jersey-
besætning producere krydsningsdyrene og anvend selv kødkvæg på 
malkende dyr, således at ungdyr undgås og fokus kan samles omkring 
mælkeproduktionen fra de ensartede og velfungerende krydsningskøer.
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Omepal med gode malkeorganer og god malketid.

To nye spændende Montbeliarde 
tyre – Omepal og Osuchaux

Brugsplan Montebeliarde til krydsning

stbnr. Navn ISU Ydelse Malke organer Malketid Temperament Pris konv Pris X-Vik

427102 Noelcerneu 151 23 135 105 107 130 275

427100 Navajo 139 38 120 103 115 130

427105 Millenium 135 32 120 118 136 130

427085 Malor 131 25 117 102 113 110

427089 Marley 130 22 104 106 108 110 250

Osuchaux har høj ydelse og stærke malkeorganer

Montbeliarde brugsplanen for-
stærkes yderligere med to 
eksteriørstærke tyre, hvor 

niveauet for malkeorganer er særdeles 
højt, samtidig med at størrelsen er ideel 
middelstor. Ydelsen er god for begge 
tyre, samtidig med at de er bærere af 
genotypen A2A2. Osuchaux bør frem-
hæves for det høje ydelsesniveau og 
Omepal for god malketid.

Franske Montbeliarde avlsværdital – kan 
du huske hvad tallene betyder?
ISU er totalindekset, hvor gennemsnittet 
er 100, og spredningen er 20, det vil sige, 
at en tyr med ISU 140 har samme niveau 
som en dansk tyr med NTM 20. 

Ydelse har et gennemsnittet på 0, og 
spredningen er 20, det vil sige, at en tyr 
med 20 i Ydelse svarer til en dansk tyr 
med Y-Indeks på 110.

Malkeorganer, malketid og tempera-
ment har et gns. på 100 og spredning på 
12, det vil sige, at en tyr med 124 i Mal-
keorganer svarer til en dansk tyr med 
120 i Malkeorganer. 
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Et vigtigt element, når vi taler om funk-
tionelle køer, er deres eksteriør – både 
krop, lemmer og malkeorganer. Figuren 
viser den genetiske udvikling, der har 
været på køerne i Danmark, Sverige og 
Finland siden 2000. Som der ses på 
figuren, vil en gennemsnitsko fra 2000 i 
dag have indeks 80 for malkeorganer. 
Så der har altså været en væsentlig 

genetisk fremgang for køerne specielt 
på malkeorganer. Vi ved også, at køerne 
i samme periode giver meget mere 
mælk, så derfor er der forsat behov for 
stort fokus på gode malkeorganer.

Mødrene til Vikings tyre
Mødrene til tyrene som pt. er på brugs-
planen, er alle vurderet og godkendt 

både for produktion og eksteriør.  De er 
i gennemsnit 151,6 cm høje og er kåret 
84,1 i krop, 83,5 i lemmer og 85,1 i mal-
keorganer. Det kræver en god ko at 
blive mor til en VikingHolstein tyr.

Funktionelle køer, der kan klare sig selv

Viking-tyren 
Praser gør det 
godt i Irland
Den seneste opdatering af avls-
værdier i Irland placerer Viking- 
tyren Praser på en flot syvende-
plads. Praser har nu en døtreaf-
prøvning i det nordiske system 
med NTM +26 og er dermed 
også blandt de bedste tyre her-
hjemme. Han har allerede gjort 
et flot salg i 2020, men mon ikke 
2021 bliver endnu bedre?. Han 
står i USA og oprinder fra den 
canadiske farm Westcoast. Som 
et led i  VikingHolsteins avlspro-
gram indkøbes der løbende tyre 
i andre lande – et eksempel 
herpå er Praser.

V Bojer ko leverer 200.000 kg mælk
For to år siden nåede danske mælkeproduktion en milepæl. Nu sker det igen!

For blot anden gang er der nu en dansk ko, der runder 200.000 kg i livsydelse.
Ko nr. 938 fra Torben Thorsen,  Vinderup blev således fejret efter alle kunstens 

regler af blandt andre Torben  Thorsen og familie.
Det har taget koen 11 år at nå 200.000 kg i livsydelse, og den er muligvis en af de 

yngste køer i verden til at gøre dette.

Genetiske udvikling for eksteriøregenskaberne på køerne i Danmark, Sverige og Finland i perioden fra 2000 til 2019
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Stigning i X-Vik på hjemmemarkedet
Overordnet har der været et rigtigt flot salg af VikingHolstein doser på 
hjemmemarkedet, og den udvikling, som vi har set de seneste år i ret-
ning af et større forbrug på X-Vik doser, fortsætter. For hele 2020 har 
andelen af X-Vik sæd været på 18,2 procent, hvor den både på andel 
og vækst er størst i Danmark med en andel på 21,3 procent, hvilket er 
en stigning på 28,4 procent. Det er tydeligt, at rigtig mange medlemmer 
har lavet sig en strategi for anvendelse af X-Vik, i de fleste tilfælde 
kombineret med kødkvæg.

I tabellen er vist en oversigt over de ti mest anvendte tyre på hjem-
memarkedet. Den klart mest anvendte tyr er VH Saade (VH Stan x VH 
Esset), som er tillagt hos Ersmarksgården AB, Ersmark i Sverige. Han 
er på hjemmemarkedet blevet anvendt til næsten 46.000 inseminerin-
ger. Han er faktisk mere end 10.000 doser foran den næstmest anvendte 
VH Burzaco (VH Baharain x Checkers) fra Rønhave ApS, Bramming 
med godt 35.000 doser og som tredje mest anvendte finder vi VH Allu-
sio (Aragon x VH Bosman) fra Svend Hestbæk, Aalestrup med godt 
34.000 doser.

Bemærk det flotte NTM-niveau for disse mest anvendte tyre og læg 
også mærke til, at der er tyre både fra Danmark, Sverige og Finland, men 

Mest anvendte tyre 
på hjemmemarked 
og eksport 2020

Effektiv og sund
Disse to ord er kendetegnende for 
VikingHolstein køerne. Livstid ydelse 
pr. levedag i kg EKM er steget i perio-
den fra 2015 til 2020 med 2,3 kg EKM 
pr. dag fra 14,9 til 17,2 kg EKM. Dette 
er en kombination af højere ydelse pr. 
dag og længere levetid, hvor den pro-
duktive levetid nu for første gang er 
over 1.000 dage. Højt producerende og 
sunde  Holsteinkøer er målet for alle 
og derfor også avlsmålet for Viking-
Holstein.

TABEL 1. Top 10 over mest anvendte VikingHolstein tyre på 
hjemmemarkedet i 2020

Navn Opdrætter NTM Total antal 
doser

Heraf 
X-VIK

VH Saade Ersmarksgården AB, 
Ersmark, Sverige

+32 45.980 15.515

VH Burzaco Rønhave ApS, Bramming, 
Danmark

+34 35.141 11.086

VH Allusio Svend Hestbæk, Aalestrup, 
Danmark

+29 34.122 11.242

VH Declan Anderstrup  Holstein A/S, 
Skørping,  Danmark

+31 30.512 5.984

VH Harry P Tyskland / VikingGenetics +33 28.954 8.341

VH Nader Vagn  Kristensen, Stoholm J, 
 Danmark

+41 26.011 2.360

VH Solado I/S Ulstedlund, Hals, 
Danmark

+26 24.966 7.386

VH Lilling Annika og Lars Ejdertun, 
Hemse, Sverige

+32 24.821 0

VH Borre Rasmus Kildal, Grenå, 
Danmark

+29 22.858 1.633

VH Brooklyn Janne Näsi, Tuulos, Finland +36 22.793 4.076

5 enheders 
fremgang
Uanset om du anvender konventionelle 
eller X-Vik Holstein doser får du en 
fremgang på fem NTM-enheder om året. 
NTM-niveauet for alle anvendte Viking-
Holstein doser i 2020 er på NTM 27,4, 
og doserne anvendt i 2019 er på NTM 
22,3 målt på de opdaterede indekser. 
Det er meget tilfredsstillende og særde-
les glædeligt, at der ikke er forskel på 
det genetiske niveau, uanset om du bru-
ger konventionelle eller X-Vik doser.

Der var 
engang…
...Hvor antallet af dødfødte kalve på 
kvier i Holsteinracen var alt for højt. 
Det er heldigvis fortid. Det er utrolig 
glædeligt at se den udvikling, der har 
været de seneste år, hvor antallet af 
dødfødte i 2020 på kvier for første 
gang var under syv procent - mere 
specifikt på 6,4 procent. For ti år 
siden var tallet ti procent. Denne 
positive udvikling kan tilskrives både 
det store fokus fra den avlsmæssige 
side, men også management i 
besætningerne. (kilde: SEGES)

HOLSTEIN
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også fra det internationale selektionsprogram repræsenteret ved 
VH Harry P, som er født i Tyskland. Det lover godt for fremtidens 
muligheder for fortsat at selektere god genetik i mange lande.

Mange forskellige tyre 
Selvom tyrene i tabellen viser et stort forbrug på de mest 
anvendte, skal det dog også pointeres, at der generelt er en stor 
gruppe af tyre, som bliver anvendt bredt i besætningerne. Det 
er godt både for at minimere risikoen for at overbruge nogle få 
tyre og også for at opretholde genetisk variation i populatio-
nen. Der er hele 31 tyre, som er anvendt til mere end 10.000 
insemineringer i 2020.

Pollede tyre fylder mere
Andelen af pollede tyre er kraftigt voksende i takt med, at de 
pollede tyre bliver mere tilgængelige i toplisterne. VH Harry P 
er anvendt til næsten 30.000 insemineringer og anvendes fort-
sat. Lige uden for top10 ligger VH HilmarP, som nu er anvendt 
til mere end 21.000 insemineringer og den trejde mest anvendte 
er den homozygotiske tyre VH Mint PP, med næsten 11.000 
insemineringer.

Eksporterede doser
2020 var et virkelig godt år for salget at VikingHolstein doser 
på eksporten. Også her ser vi nu et skifte i retning af større salg 
på X-Vik doser frem for konventionelle. Der var overordnet set 

en vækst på X-Vik salget på imponerende 48 procent som nu 
udgør 16 procent af det totale salg, så næsten samme andel som 
på hjemmemarkedet.

I tabellen er en oversigt over de mest sælgende tyre. Det er 
alle tyre, som også tidligere har solgt rigtig meget på hjemme-
markedet. VH Crown er en historie for sig selv. Han ligger fort-
sat højt med NTM +25 og har de seneste år været anvendt 
meget. Faktisk er han indtil nu blevet anvendt til 102.041 
doser, som er et niveau vi aldrig tidligere har set for anvendelse 
på en genomisk tyr. En stor del af årsagen til dette er, at han 
også rangerer meget højt på det tyske total indeks RZG.

TABEL 2. Top 5 over mest solgte VikingHolstein tyr på 
eksportmarkederne i 2020

Navn Opdrætter NTM Total antal 
doser

VH Bernell Martin Kristensen, Tarm, 
Danmark

+29 31.933

VH Sparky Flemming Petersen, Ribe, 
Danmark

+21 29.712

VH Crown Morten Egedal, Aalestrup, 
Danmark

+25 27.862

VH Brook Vagn Kristensen, Stoholm 
J, Danmark

+29 22.908

Praser USA / VikingGenetics +25 17.261

VH Brook datter fra Kurt Østergaard, Vamdrup. Der er eksporteret knap 23.000 doser af VH Brook i 2020.
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Flemming Petersen er en mand, der kender sine køer og 
deres afstamning en hel del led bagud. Ofte har han 
været på dyrskuer, og det ikke kun for at præsentere 

sine dyr, men også for at bedømme andres. Senest blev han for 
halvandet års tid siden hevet ind som dommer til Det Sønder-
jyske Fællesdyrskue i Aabenraa.

Han beskriver kort og godt sig selv som en rigtig ko-mand.     
- Jeg ved godt, det ikke er sådan, det er mange steder, men 

sådan kan jeg godt lide det, siger han og forklarer, at han bruger 
sin viden til at finde de rigtige tyre.

- Næsten alle tyre kan bruges, hvis bare man har den rigtige 
ko, mener han og understreger vigtigheden af ikke at begå fejl. 
Vælger man en ringe majssort, kan man så en ny næste forår. 
Vælger man en ringe tyr, vil generne blive i besætningen i 
generationer, påpeger han. 

Når de nye brugsplaner kommer, så sidder Flemming Peter-
sen klar. 

- Det er min hobby; jeg kan godt lide at nørde, forklarer han 
og tilføjer, at han godt kan lide køer med et godt eksteriør, som 
ville kunne gøre sig på et dyrskue, men at de funktionelle egen-
skaber, som eksempelvis sundhed og ydelse, er mindst lige så 
vigtige, hvilket avlsstrategien også afspejler.      

En god håndfuld tyre har Flemming Petersen 
solgt til Viking. Senest en dobbeltpollede tyr, 
der endnu ikke er navngivet. 

En rigtig  
ko-mand

HOLSTEIN
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Byder op til dans
Flemming Petersen lægger ikke skjul på, at han gerne byder 
rådgiveren op til dans, når det gælder valg af tyre. Det er såle-
des ikke kun rådgiveren, der har interessante bud på tyre med, 
når avlsstrategien skal lægges fast. Det samme har Flemming 
Petersen, og så bliver der argumenteret frem og tilbage, ind til 
der bliver truffet et valg. 

Samtalen finder sted i stuehusets køkken, inden vi fortsætter 
ud i stalden og ud til det, det i virkeligheden handler om. Også 
avlsrådgiver fra Viking, Torben Nørremark,  varmer sig over en 
kop kaffe og genkender billedet af Flemming Petersens engage-
ment. Torben Nørremark understreger dog, at det kun skærper 
ham, at han bliver udfordret. Og det gør Flemming Petersen. 

Den erfarne kvægbruger lægger ikke skjul på, at han gerne 
bruger tyre, der avler efter polledhed. VH Luigi P og VH Liam 
P er eksempelvis to pollede tyre opdrættet af Flemming Peter-
sen, der ligeledes netop har solgt en homozygotisk polled tyr 
til Viking.

Holder et vågent øje
Også VH Sparky, VH Brixton samt VH Boise er tyre fra Flem-
ming Petersen, og han forklarer, at hver gang han sælger en tyr, 

så er det et skulderklap. Men han holder også et vågent øje 
med, hvordan tyrene præsterer. 

- Sælger man en tyr, der ikke indfrier forventningerne, får 
man det også at vide. Det garanterer jeg. Det er noget, vi går op 
i, siger han med et smil. 

Skal have ordentlige forhold
I øjeblikket er der 150 køer på bedriften, men Flemming Peter-
sen er i fuld gang med at bygge en stald og udvide til det dob-
belte antal køer. Der bliver således langt flere køer, der kræver 
hans opmærksomhed og langt flere generationer at huske på. 
Til førstnævnte får han imidlertid hjælp. 

- Jeg har fået SenseHub; det er noget af det bedste, jeg har 
investeret i. Jeg ved godt, der findes andre systemer. Men Sen-
seHub fanger bare alt, siger han og forklarer, at SenseHub 
eksempelvis hurtigt og effektivt opdager dyr, der ikke er på 
toppen. Netop køernes sundhed ligger ham på sinde – og er 
derfor også prioriteret avlsmål.  

- Køerne skal have ordentlige forhold, så kan de give 
mælk alle steder. Det handler om de bløde værdier, og jeg vil 
have sunde køer. Jeg hader, hvis mine køer bliver syge, siger 
han.

Flemming Petersen kalder sig  
selv for en rigtig ko-mand.

LANDBRUG VED RIBE

Ejet af Flemming Petersen

ÅRSKØER: 154

Års ydelse pr. ko: 12.421 kg EKM

35FEBRUAR 2021 | vikingnyt



VH Bleech – ny toptyr med +43 i NTM.

Brugsplanen består denne gang af 
27 tyre, hvoraf otte er nyheder. 
Her bliver nogle af de nye tyre 

kort præsenteret. 

Nye tyre
VH Bleech (Builder P x All Star) NTM 
+43 kommer fra VikingGenetics’ interna-
tionale selektionsprogram og er født i 

Tyskland. NTM +43 er et uhørt højt 
niveau, og det kommer i meget høj grad 
fra et højt genetisk niveau for ydelse. 
Han har Y-indeks på 135, som helt og 
holdent kommer fra fantastiske procen-
ter. 128 i fedtprocent og 132 i protein-
procent fortæller sin egen historie. VH 
Bleech formår samtidig at avle en sund-
hed som er rigtig stærk med yversund-

hed 116, generel sundhed 110 og 
klovsundhed 114. Malkeorganerne er 
gode med indeks 113, og malketiden er 
god med 113.

VH Zinedin (Zekon x Bandares) NTM 
+35 kommer også fra Viking Genetics’ 
internationale selektionsprogram og er 
født i Tyskland. Han har en meget tilta-
lende allround profil, som gør, at han 

Holstein  
BRUGSPLANEN

HOLSTEIN
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VH Dino P. VH Seo PRC.

kan anvendes bredt i besætningerne. 
Han avler køer med en god reproduk-
tion, hvor specielt frugtbarheden er høj 
med 113. Eksteriørmæssigt repræsente-
rer VH Zinedin den moderne Holstein 
ko. En harmonisk lidt mindre ko end 
gennemsnittet med stærke lemmer (108) 
og gode malkeorganer (114) som er vel-
tilhæftede og i god balance med korrekt 
patteplacering. Malketiden er tiltalende 
med 119.

VH Dino P (Dream P RC x VH Pogba 
P) NTM +34 er tillagt hos Allan Simon-
sen, Storvorde. Han er en særdeles stærk 
ydelsestyr med Y-indeks 134, med meget 
stor fremgang i procenterne med fedt 126 
og protein 131. Han formår på trods af 
denne meget høje produktion at fast-
holde et fint niveau for sundhed og til-
med et godt niveau for reproduktionen. 
Han avler middel store køer med gode 
lemmer, som er krogede set fra siden. 
Malkeorganerne er i fin balance med god 
tilhæftning og stærkt yverbånd. Bruger-
venligheden er i top med malketid 115 
og temperament 111. Bemærk også at VH 
Dino P er heterozygotisk polled. Hans er 
mor er en stærk VH Pogba P datter, som 
har gennemsnitlig produktion på 12.700 
kg mælk med 4,56 i fedtprocent og 3,70 i 
proteinprocent. Hun er kåret 85 i helhed 
med 88 i malkeorganer. Hendes mor er 
kåret VG86 og er en halvsøster til den 
meget anerkendte og højt rangerede VH 
Bernell.

VH Seo PRC (SolitairPR x Finder) 
NTM +33 kommer fra Viking Genetics’ 
internationale selektionsprogram og er 
født i Tyskland. VH Seo PRC har en sær-
deles stærk all-round profil, som gør 

ham let at anvende bredt i besætningen. 
Klovsundheden er top med indeks 116, 
og ydelsen er høj med 125. Eksteriør-
mæssigt er det specielt de gode malkeor-
ganer, som springer i øjnene med 122. 
Stærke og veltilhæftede yvere med en 
god dybde, fin balance og fin pattestil-
ling. Lemmerne er også gode med en fan-
tastisk klovhældning på 116. Som det 
fremgår af navnet, er han heterozygotisk 
polled og rød bærer. 

VH Ascari (VH Alberta x VH Pogba 
P) NTM +31 er tillagt hos Søren Ernst 
Madsen, Tirsvad. Han avler en perfekt 
kombination af fremgang i ydelsen og 
sundheds- og reproduktionsegenska-
berne på samme tid. Han har et Y-indeks 
på 123, hvor der både er fremgang i 
mælkemængde 113 og procenterne med 
121 i både fedt og protein. Han avler 
sunde køer med rigtig god klov sundhed 
118 og generel sundhed 108 og også re-
produktionen er god med hunlig frugt-
barhed 108 og kælvningsevne på 109. 
Han avler også et tiltalende eksteriør 
især malkeorganerne med korrekt patte-
placering og størrelse. Hans mor er en 
VH Pogba P datter, som de første 305 
dage har produceret 11.000 kg mælk 
med 3,98 i fedtprocent og 3,65 i protein-
procent. Hun er kåret VG85 med 87 i 
malkeorganer.

VH Hinkel (VH Hotman x VH Bos-
man) NTM +30 er tillagt hos Peter Søren-
sen, Glejbjerg. Han avler et Y-indeks på 
119 og hunlig frugtbarhed på 115 og har 
et generelt stærkt niveau for sundheds-
egenskaberne. For eksteriøret er det spe-
cielt lemmerne, som falder i øjnene med 
indeks 119, og lemmerne er til den kro-

gede side, hvilket passer til mange pt. 
Malketid er god med 111. 

VH Outland (VH Oonsun x Reflector) 
NTM +30 er tillagt hos Bertel Winther, 
Fjerritslev. Han avler en stærk sund-
hedsprofil med yversundhed 111, gene-
relt sundhed 106 og klovsundhed 114. 
Ydelsen er god med 121.  Han avler 
kropsstærke køer med 118 i kropskapa-
citet, lemmerne er stærke og malkeorga-
nerne er i god balance og med pattestør-
relse over middel

VikingHolstein brugsplanen

Antal tyre 27

Antal nye tyre tilføjet 8

Antal forskellige fædre 22

Antal forskellige morfædre 23

Pollede tyre – heraf 1 
homozygotisk 

6

Døtreafprøvede 1

NTM (gns) 33

Ydelse (gns) 125

Hunlig frugtbarhed (gns) 106

Yversundhed (gns) 106

Klovsundhed (gns) 108

Malkeorganer (gns) 113

Malketid (gns) 105

Holdbarhed (gns) 115
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”Design dine tyre” på www.vikingdanmark.dk

– Her kan du nemt finde de tyre, som passer til din 
strategi.

Specialtyre

VH MontyP døtre fra Thomas Andreasen, Lintrup

Døtreafprøvede
Blandt de døtreafprøvede tyre er flere af de nye tyre med til at 
styrke det utroligt stærke felt af afprøvede tyre endnu mere. 
Disse to er VH Monty P og Praser.

VH Monty P stiger denne gang med hele fem NTM-enhe-
der og har nu cirka 2.650 malkende døtre i sine tal. Det er 
specielt ydelsen, der stiger, og ligger nu med Y-indeks 117. 
Der kommer mange positive meldinger på døtrene, som hæn-
ger godt sammen med, at han avler højt ydende køer med 
super malkeorganer og et roligt temperament. Han er uden 
tvivl med til at løfte den pollede genetik til et hidtidig uset 
niveau blandt døtreafprøvede tyre. Han er tillagt hos Thomas 
Andreasen, Lintrup.

Den anden spændende nyhed er den canadisk fødte Praser 
som kommer ud af VikingGenetics internationale selektions-
program. Han står i dag i USA og producerer flittigt til mange 
forskellige markeder. Han har et NTM på +26 med cirka 850 
malkende døtre i de nordiske lande. Han har en profil, som vil 
tiltale mange med en høj produktion 123, robuste køer med et 
roligt temperament og en god reproduktion. 

I tabellen ses et udvalg af de bedste døtreafprøvede tyre pt., 
som har sædlager, og som dermed kan bestilles. VH  Beiting 
NTM +30 er på den konventionelle brugsplan. Han er afgået, 
men der er et godt sædlager. Hvis du ønsker middelstore 
 Holsteinkøer med en stærk sundhed, gode lemmer, et robotven-
ligt yver og høje procenter i mælken, er han et godt valg.

For yderligere information om tyrenes avlemåde henviser vi til 

 www.vikingdanmark.dk

Top 10 døtreafprøvede tyre med sædlager

Tyrenavn NTM

VH Bosman +31

VH Beiting +30

VH Oggy +29

VH Bernell +28

Praser +26

VH Brook +25

VH Nexus +25

VH Manfolk +24

VH Monty P +20

VH Sparky +20

HOLSTEIN
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Hedge PP - polled importtyr med NTM +30

Specialtyre – eksteriør

Tyrenavn Far Morfar Krop Lemmer Malkeorg NTM

Gento Garido Salvatore 110 112 127 +33

VH Stool Skywalker Pledge 116 100 119 +32

VH Yngvar Yoda Dozer 106 119 124 +32

VH Kalif Keith Barcley 119 109 115 +32

Garfield Gywer Bandares 120 107 120 +30

Hedge PP Hotspot P Barcley 117 117 120 +30

VH Chariot Charl Jedi 121 99 114 +29

Predator Pharo Missouri 112 107 129 +28

VH Raggat Robson Supershot 113 107 117 +28

VH Mico VH Mandy P VH Bolus 110 110 123 +27

VH Goal VH Gambler VH Bolus 111 101 123 +27

VH Heroic Humblekin Bandares 109 97 137 +27

Hulk P Hotspot P Eucild 117 115 128 +26

VH Polymer Padawan Modesty 116 106 128 +25

VH HoundPP Hotspot P Charley 109 107 117 +21

Pollede VH tyre med lager

Tyrenavn Far Morfar NTM

Hoover P Hotspot P Imax +37

Sauna PRC Jacuzzi Red Apoll P +35

VH Dino P Dream PRC VH Pogba P +34

VH Harry P Hotspot P Jetset +33

VH DryPRed Dream P RC VH Dent RC +33

VH Seo PRC SolitairPR Finder +33

VH HilmarP Hotspot P Charley +32

Hedge PP Hotspot P Barcley +30

VH Liam P VH Laval P VH Rozwell +29

VH Luigi VH Laval P Come On +29

VH Mr PRed VH MeP Red VH Dent RC +29

Orn RF PP Born P RC Dozer +28

VH Baleno P VH Bahrain Superhero +28

VH Heat PP Hotspot P VH Comxa P +27

VH Mario P VH Monty P VH Cosmo +26

VH Dax PRC Dream P RC Barcley +26

VH Grass P Guarantee Powerball +25

Stick PP Starr P Superstar +24

VH HoundPP Hotspot P Charley +21

Pollede 
Der kommer virkelig mange interessante og højt rangerede 
pollede tyre lige nu. På brugsplanen og tyrefarlisten er der 
intet mindre end 13 pollede tyre, som ligger fra NTM +27 
og op. I listen til højre er de mest interessant pollede tyre 
vist, og Vikings øgede fokus på at fremavle tyre, som giver 
hornløshed videre, skrider godt fremad. Bemærk både det 
fine NTM-niveau for disse tyre, men også at der dukker 
flere og flere forskellige afstamninger op.

Husk at registrere dine pollede dyr eksempelvis i forbin-
delse med afhorning. Det er værdifuld information både for 
dig som besætningsejer, men også for  VikingGenetics selek-
tion af dyr til de kommende generationer.

Eksteriør
Vil du gerne have ekstra fokus på eksteriør i din besætning, bør 
du tage et kik på tyrene i tabellen nedenfor. Når du anvender 
disse tyre, hvoraf en del er at finde på både brugsplanen og 

X-Vik-planen, kan du opnå stor fremgang for eksteriøret på 
dine dyr og samtidig få den store økonomisk fremgang i din 
besætning, som højt NTM giver. 
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Nyt om importtyre

Nye udenlandske tyrefædre
Der tilføjes denne gang en række spændende nye udenlandske 
tyrefædre til listen. Som supplement til Vikings eget spæn-
dende tyrehold. 

Metro (Merruguy x Supreme) NTM +39. Han er en meget 
stærk ydelsestyr med Y-indeks 135, og han giver god fremgang 
både i mælkeydelse 122 og procenterne, specielt fedtprocen-
ten. Samtidig med den høje ydelse formår han at avle god yver-
sundhed 108 og stærk kælvningsevne 112. Malketiden er også 
god med 107 og temperament 116.

Hoover P (Hotspot P x Imax) NTM +37 er en spændende 
polled tyr. Han avler en særdeles tiltalende profil med en god 
ydelse på 126 med fremgang i mælk og procenter, en god hun-
lig frugtbarhed 109 og stærk yversundhed 108. Eksteriørmæs-
sigt avler han køer lidt større end gennemsnittet, gode lemmer 
109 og rigtig gode malkeorganer med indeks 124. 

Mirco (Mick x Altareserve) NTM +36. Han har et Y-indeks 
på 125 med stor mængde og gennemsnitlige procenter. Han 
avler køer med stor kropskapacitet 120, lemmer med en super 
klovhældning og stærke malkeorganer med indeks 120 med 
god pattestørrelse og placering. Malketid og temperament er i 
orden med 111 og 114.

Sauna PRC (Jacuzzi Red x Apoll P) NTM +35 er, som det 
fremgår af navnet, rød bærer og heterozygotisk polled. Han er 
særdeles stærk på procenterne i mælken og har samlet et Y-in-
deks på 135. Eksteriøret er godt over middel med 105 i kapaci-
tet, 110 i lemmer og malkeorganer 116.

Gento (Garido x Salvatore) NTM +33. Han har stærk over-
all profil med en god ydelse på 124 med fremgang i både 
mængde og procenter. Reproduktionen er god, hvor det spe-
cielt er kælvningsevnen, der er god med 110. Eksteriøret er rig-
tig godt med gode lemmer 112 og super malkeorganer 127 med 
stærk tilhæftning, stor pattestørrelse og korrekt placering – en 
rigtig robottyr.

Poppy PP (Adlon P x Mission PRC) NTM +27 er en ny 
homozygotisk tyr. Han avler en god ydelse med indeks 122 og 
en stærk yversundhed på 109. Eksteriørmæssigt avler han 114 
i kapacitet, 115 i lemmer og 118 i malkeorganer. Også malketi-
den er god med 109.

Der er udover disse seks nye tyre også et par tyre, hvor der 
indtil videre blot er kommet få doser til skylninger, men så 
snart der bliver en mere stabil levering af sæddoser, kommer 
de på tyrefarlisten. Disse er Pellegrino (Topnotch x Router) 
NTM +36 fra Evolution og Sale P RC (Solitair PR x Gymnast) 

Metro +39 i NTM – ny tyrefar.

HOLSTEIN
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Udvalgte udenlandske tyre. Se den fulde liste på hjemmesiden

Navn Far Morfar På tyre- 
farlisten NTM

Metro Merrugyu Supreme Ja +39

Hoover P Hotspot P Imax Ja +37

Mirco Mick Altareserve Ja +36

Sale P RC SolitairPR Gymnast Ja +36

Pellegrino Topnotch Router Ja +36

Sauna PRC Jacuzzi Red Apoll P Ja +35

Hardy Hagar Legendary Ja +35

Lipton Lightstar Commander +35

Gento Garido Salvatore Ja +33

Youngster Yoyo Afterburner +33

Garfield Gywer Bandares Ja +30

Hedge PP Hotspot P Barcley +30

Platon Keith James Bond +30

Freemax Imax Modesty +30

Havano PP Hotspot P MissionRCP +28

Orn RC PP Born PRC Dozer Ja +28

Predator Pharo Missouri +28

Poppy PP Adlon P Mission PRC Ja +27

Hulk P Hotspot P Euclid +26

Stick PP Star Superstar +24

NTM +36. Begge tyre, som står for stor ydelsesfremgang, stærk 
yversundhed og godt eksteriør, hvor specielt Pellegrino 
udmærker sig med 137 i malkeorganer. Bemærk at Sale P RC er 
både heterozygotisk polled og rød bærer.

Ud over disse mange nyheder er Hardy (Hagar x Legendary) 
NTM +35 stadig på tyrefarlisten sammen med Garfield (Gywer 
x Bandares) NTM +30. Garfield er en stærk allround tyr med 
god ydelse inklusiv meget mælk, en god hunlig frugtbarhed på 
107 og en stærk yversundhed på 108. Han avler store malke-
prægede køer med stærke lemmer og veltilhæftede yvere.

Homozygotisk pollede tyre på et højt niveau
Bemærk at der er en del homozygotisk pollede tyre til rådig-
hed. Disse er blandt andre Hedge PP (Hotspot P x Barcley) 
NTM +30, Havano PP (Hotspot P x MissionRCP) NTM +28, 
Orn RF PP (Born P RC x Dozer) NTM +27 og Stick PP (Starr P 
x Superstar) NTM +24 og tilmed til en pris på 100,- kr. pr dose 

Øvrige nye importtyre
I tabellen er vist de mest interessante importtyre, som anven-
des og anbefales lige nu. På vikingdanmark.dk kan du finde 
mere information om alle tyrene.

 Der er fire nyheder på listen over, hvilke tyre 
der har X-Vik doser til rådighed hos inseminø-
ren fra dag til dag. Disse fire er VH Zinedin, 

VH Seo PRC, VH Ascari og VH Heat PP, som hver især 
bidrager med noget helt specielt med interessante pro-
filer. Også racens toptyr VH Bleech NTM +43 produce-
rer X-VIK doser men endnu ikke nok til at kunne 
dække hele landet, hvilket er målet. 

Du kan se NTM på de 13 tyre i tabellen, og hvis du 
ønsker flere informationer om avlemåde, henviser vi 
til hjemmesiden. Vi tager VH Fillman, VH Borre og 
VH Solado af listen, men der vil fortsat være doser hos 
din inseminør.

X-Vik sæd 
ved inseminører

Tyre med X-Vik sæd hos inseminørerne

Navn NTM

VH Nader +40

VH Zinedin +35

VH Broklyn +36

VH Baboon +34

VH Seo PRC +33

VH Harry P +33

VH Stool +32

VH Buckard +32

VH HilmarP +32

VH Yngvar +32

VH Saade +31

VH Ascari +31

VH Heat PP +26

VH Ascari.
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Ved indeksberegningen tilbage i 
november 2020 kunne vi tilføje 
fem nyheder på brugsplanen for 

Rød Holstein. Denne gang fortsætter 
denne fantastiske tilgang af spændende 
tyre, hvor der er tre nyheder – en rød og 
to røde bærer.

Nyheder på brugsplanen
VH Mr PRed (VH Me PRed x VH Dent 
RC) NTM +29 er tillagt hos Per Krage-
lund, Arden. Han er en god ydelsestyr 
med 121, hvor der er fremgang både i 
mælkemængde og procenter. Hunlig 
frugtbarheden er i top med 113, og også 

kælvningsevnen er god med 111. Sund-
heden og eksteriøret er om  kring mid-
del, mens malketiden er hurtig med 
109. Bemærk også at han er heterozygo-
tisk polled. Han mor – VH Dent RC 
koen blev i sin tid købt ind til Viking-
Embryo-programmet og er skyllet inten-
sivt som kvie. Hun er nu i fuld gang 
med første laktation, hvor hun på det 
første halve år har en ydelse på godt 
8.400 kg mælk og er kåret VG85 med 88 
i malkeorganer. 

VH Dime RC (VH Don Red x VH 
 Broback) NTM +35 er tillagt hos Iskola, 
Finland. Han har en super profil, som 

gør ham let at anvende bredt i besætnin-
gen. Han avler en hunlig frugtbarhed på 
114, kælvningsevne 110 og yversund-
hed på hele 118. Samtidig avler han en 
god ydelse på 121 med fremgang i mælk 
112 og 119 i både fedt og protein indeks. 
Eksteriøret er rigtig godt med medium 
størrelse, gode lemmer som kroger lidt 
og malkeorganer i god balance. VH 
 Broback moderen har en gennemsnitlig 
ydelse på 10.200 kg mælk med 4,47 og 
3,48 i procenter. 

Den sidste nyhed på brugsplanen er 
VH Seo PRC, som er beskrevet under 
Holstein brugsplanen.

Brugsplanen
Farveregistreringen  af dine dyr er vigtig, så insemineringsplanen bliver så god som mulig. Er du i tvivl om, hvordan du registrerer farven på dine dyr,  så kontakt din avlsrådgiver,  som kan vise dig, hvordan  det skal gøres

VH Mr PRed.
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Tyrefædre

Navn Far Morfar NTM

VH Dime RC VH Don Red VH Broback +35

Sauna PRC Jacuzzi Red Apoll P +35

VH DryPRed Dream RC P VH Dent RC +33

VH SeoPRC SolitairPR Finder +33

VH Mr PRed VH MePRed VH Dent RC +29

Orn RF PP Born P RC Dozer +28

VH Dax PRC Dream RC P Barcley +26

PerceyRed Pace Red Apoll P +19

SirRed Simplicity Mission PRC +19

Den øvrige brugsplan
Den øvrige brugsplan består at VH 
 DryPRed (Dream PRC x VH Dent RC) 
NTM +33 fra Per Skarregård, Ringkø-
bing. Han øger ydelsespotentialet uden 
at gå på kompromis med sundheden og 
reproduktionen. Han har et Y-indeks 
på 128 med svagt positiv mælkevolu-
men og med høje procenter. Han er 
positiv for alle sundheds- og reproduk-
tionsegenskaberne og avler et eksteriør 
i fin balance. 

På planen finder vi også fortsat de to 
halvbrødre VH Get Red (Gonzales R x 
VH Ramis) NTM +22 og VH Mac Red 
(Marsden PR x VH Ramis) NTM +21 til-
lagt hos Vagn Kristensen, Stoholm J. VH 
Ramis-koen er også mor til VH Nader. 
Hun har nu produceret i cirka 160 dage 
med en ydelse på 6.900 kg mælk og gode 
procenter. Hun er kåret VG87. VH Get 
Red er en tyre, som virkelig kan give 
fremgang for både reproduktion og 
ydelse, og tillige avler han super malke-
organer og hurtig malketid 

Den sidste på brugsplanen er den 
tysk fødte SolitairPR (Salvatore x Bali-
sto) NTM +23. Han har en stærk all-
round profil med god ydelse også i mæl-
kemængde, et tiltalende eksteriør og 
gode brugsegenskaber. Desuden er han 
en sikker kvietyr. SolitairPR er, som nav-
net antyder, heterozygotisk polled, og 
det gælder faktisk for fire af de syv tyre 
på brugsplanen.

De to meget anvendte tyre VH Don 
Red og Gonzales R forlader brugsplanen, 
og det samme gælder for VH Dome RC og 
Pacific Red. 

Tyrefædre
I tabellen ses, hvilke tyre vi ønsker at 
anvende på HI-dyrene i den kom-
mende tid. Udover de nye tyre på 
brugsplanen, finder vi tyrene VH Dax 
PRC (Dream PC P x Barcley). Han kom-
mer ud af det internationale selekti-
onsprogram og er født i Tyskland. Han 
har et NTM på +26 og en tiltalende 
eksteriørprofil specielt med gode mal-
keorganer. Sundhed og reproduktion 

er omkring middel og ydelsen god med 
indeks 123.

Listen indeholder også de udenland-
ske tyre Sauna PRC og Orn RF PP, som 
er omtalt under importtyrene, og de sid-
ste to Percey Red og Sir-Red er primært 
med på listen for at skabe noget varia-
tion i kombinationerne.

I tabellen ses en samlet oversigt over 
tyrefædre i det kvartal.

X-Vik
Der er et godt udvalg af tyre med X-Vik 
sæd til rådighed. Disse er VH DryPRed, 
VH Seo PRC, VH Get Red, VH Mac Red, 
Pacific Red og Stuntman R.

VH DryPRed.Sauna PRC.

VH Mr PRed.
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Q Impuls datter ny Danmarksrekord i livsydelse.

Er du klar til kalvene?

Aflivning af Jersey tyrekalve er et 
følsomt emne, som vi nu for al-
vor har taget fat på. Vi vil nem-

lig selv have indflydelse og undgå lov-
indgreb på området, samt styrke fortæl-
lingen om mælken som et etisk 
for svarligt produkt. Derfor er brance an-
befalingen blevet aftalt mellem Dansk 
Jersey og Landbrug & Fødevarer Kvæg 
med start fra januar 2022. 

Der er nu en del spørgsmål, vi som 
Jerseykvægbrugere bør stille os selv:
-  Er jeg forberedt på flere dyr i kalve-

stalden?
-  Hvilke kalve skal der laves?  

(jerseykvier/kødkvægskrydsninger)
-  Hvilke aftagere har jeg/skal jeg have 

fundet?

-  Hvad koster det mig at lave  
en kælvekvie? 

-  Kan mine dyreenheder bruges bedre? 
-  Kan kælvekvierne sælges? 
-  Skal min kollega lave kælvekvier  

til mig eller eventuelt omvendt?
Dansk Jersey har fra årets start haft 

fuld fokus på at hjælpe kvægbrugere til 
at tage stilling til, hvordan der bedst 
skabes værdi uden aflivning af jerseyty-
rekalve. Løsningerne vil være forskel-
lige fra ejendom til ejendom. Det bliver 
ikke nemt, og det kommer til at kræve et 
tæt samarbejde og ansvarstagen i hele 
værdi kæden. Dansk Jersey arbejder tæt 
sammen med SEGES omkring et viden-
skatalog. Kataloget skal hjælpe til med 
at give det bedst mulige grundlag for at 

du kan bestemme, hvilken strategi der 
skal vælges.

Godt 73 procent af anvendt Jersey-
sæd er nu X-Vik, og jeg håber vi runder 
90 procent inden udgangen af marts. En 
kraftig opfordring skal herfra lyde til at 
finde den løsning, hvor du som Jer-
seybruger bedst, formår at positionere 
dig, som en attraktiv samarbejdspartner 
for den øvrige værdikæde. Vi har brug 
for hinanden – også i fremtiden.

Bent Olesen
Formand Dansk Jersey

Fynsk ko slår Danmarks- 
rekord i livstidsydelse 
Dansk Jersey ønsker Jørn Mikael Jensen og familien, Ringe, Fyn et 
stort tillykke med Q Impuls koen 1235, der har slået Danmarksre-
korden på over 12.129 kg F+P for Jersey livsydelse. Kendetegnende 
for Q Impulskoen er høj stabilitet i ydelse, en høj sundhed, med lavt 
celletal og få insemineringer pr. drægtighed gennem alle 14 laktatio-
ner. 1235 står aktuelt med en dagsydelse på over 31kg Jerseymælk, 
hvor celletallet er 68.000, en fedtprocent på 5,85 og proteinprocent 
på 4,11.

Formidlingsprojekt 
vedrørende
videnskatalog
til Jerseybrugere

SEGES samarbejder aktuelt tæt 
med tilknyttede led i værdikæden 
omkring samling og formidling af 
nyttig viden forud for aktiv beslut-
ningstagen vedrørende fremtidig 
avlsstrategi i Jerseybesætningerne. 
Dansk Jersey, SimHerd og Viking-
Danmark deltager aktivt i projektet, 
og der vil blive fokus på udviklingen 
af et digitalt hjælpeværktøj til de indi-
viduelle beslutningsprocesser på 
besætningsniveau. 

Derudover vil der foregå formid-
ling på tværs af faggrupper og for-
skellige højaktuelle webinarer vil 
blive udbudt fra starten af marts.

JERSEY
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18195-3449 VJ Perez datter - Årets opdrætter Søren og Maria Boman. 
Malkes hos Birkely Jersey Else Olesen

Jersey x Angus/Hereford på ekstensiv afgræsning.

ÅRETS 
OPDRÆTTER 
2020
I forbindelse med årets digitale avlsforum blev årets 
opdrætter hædret. Hæderen som årets opdrætter gik 
til Maria og Søren Boman, område Fyn. Det er især 
kvien 18195-3449, der ligger til grund for den flotte 
hæder, det er at blive kåret som årets opdrætter. 
Fremtidens avlsarbejde bliver placeret i skyllearbejde 
med racens allerbedste hundyr. Kvien 3449 blev solgt 
til Viking Embryo og har præsteret at levere tre brugs-
planssønner: VJ Laster, VJ Lando og VJ Honda. Efter 
endt skylning blev kvien solgt til mælkeproduktion, 
hvor koen i dag fremstår som en yderst velfungerende 
og ønskværdig bidragyder i tanken hos Birkely Jersey 
ved Else Olesen. I sandhed en præstation som bliver 
værdsat af Dansk Jersey.

Aarhus 
universitet 
forsker i 
spisekvalitet 
hos Jersey-
krydsninger
Der er blevet slagtet 36 jersey-
krydsninger med henholdsvis 
JER*ANG eller JER*HER, og 
disse er blevet slagtet ved 16 
måneder og 18 måneder. Tyre-
kalvene blev studet, og alle dyr 
er opfedet ekstensivt med 
afgræsning og slutfedet før 
slagtning. 

Tyndsteg og bovkilen er ud ta-
get fra alle slagtede dyr, og der vil 
blive lavet kemiske analyser af 
den intramuskulære fedtmarmo-
rering, og kødet vil blive vurderet 
af et sensorisk panel.
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Jersey samarbejde udvikles  
og giver resultater

Har du mange 
kødkvægskalve  
på vej?

Den fantastiske kofamilie bag førstfødte VJ tyr i Frankrig, VJ Utik (VJ Gutz x VJ Haley x VJ Husky), fra Bernard Gaborit.

Gennem de sidste knapt tre år har VikingJersey samarbejdet 
om Jersey avlsprogrammet med Jersey i Frankrig (via kvæg-
avlsforeningen Evolution) og gennem de sidste halvandet år 
har vi haft tilsvarende samarbejde med Norsk Jersey og UK Jer-
sey. Resultaterne er nu begyndt at indfinde sig med de første 
tyre indkøbt i Frankrig og de første skylninger på højindeks 

kvier i Norge og Storbritannien. Det forventes, at Jersey avls-
samarbejdet udvides yderligere i 2021 med en til to lande 
mere. Alle avlsprocedurer følger det, vi kender fra Danmark, i 
forhold til genomisk test, selektion, ET og indkøb. Alle ind-
købte tyre ejes af Viking.

Brug eventuelt lidt tid og gå op på opdagelse 
og se de mange muligheder, DMS- listerne 
giver dig for at sikre et godt overblik. 

Din DMS-liste ”forventede kælvninger” 
er eksempelvis opdateret med de nye vari-
able X-Kalveproducent, X-Forløb, X-Livs-
kraft og X-Ungdyroverlevelse.

På den måde er du bedre forberedt og har 
et nuanceret fokus.

Når du anvender Vikings velafprøvede 
tyre, så er du desuden godt på vej til at 
være godt forberedt på mange kælvninger 
med kødkvæg.

JERSEY
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Tyreholdet bliver bedre og bedre

Større fokus på
embryoprogrammet 
i 2021

Født år Tyre 
antal

NTM 
gens. Y-ind. Malke 

org.
Frugt-

barhed
Yver 

sundh.
Sparet 

foder
Fædre 

antal
Pollede 

antal
A2 
%

BB 
%

ET 
%

2017 32 16 112 113 102 105 96 18 1 91 87 44

2018 21 17 115 108 100 108 98 12 2 76 95 29

2019 34 22 115 107 100 104 91 19 4 82 76 50

2020 38 24 120 113 103 109  15 5 93 93 53

Gennem de seneste år har VikingJersey indkøbt cirka 
35 kvier pr. år til VikingEmbryo-programmets donor-
sta tioner. Formålet er at optimere antallet af afkom 
efter nogle af landets bedste hundyr. Dette har været 
kombineret med cirka 70 ET aftaler på privatejede 
kvier, som er blevet skyllet i ejernes besætninger. I 
2021 forventes det, at indkøbet til donorstationerne 
stiger til 70 kvier, samtidig med at antallet af ET-aftaler 
på privatejede kvier fastholdes på 70. Resultatet for-
ventes at blive cirka 1.500 embryoner med meget højt 
avlsmæssigt niveau. Baggrunden for at investere yder-
ligere i embryoprogrammet er, at der fremadrettet vil 
blive anvendt X-Vik på næsten alle højindekskvier 
(hvilket også er optimal avlsstrategi for besætningseje-
ren). VikingJersey tager yderligere ansvar for at få 
frembragt fremtidens avlsmateriale.

I 2020 indkøbtes i alt 38 tyre til VikingJersey programmet, med 
et gennemsnitligt NTM på +24,8. Bemærk at der heri er indreg-
net fem pollede tyre, som alle har NTM lavere end +20 NTM. 
I alt indkøbtes 34 danske tyre, tre franske og en finsk Jerseytyr. 

Udviklingen med indkøb fra flere lande er fortsat i 2021, hvor 
der allerede er købt 11 tyre, heraf én i henholdsvis Frankrig og 
Finland. Se nedenstående tabel over Jerseytyre opdelt efter 
fødselsår.

JNS - “Jersey Neuropathy 
with splayed Forelimbs” 
en ny arvelig defekt

I december 2020 fandt Amerikansk Jersey en ny arvelig 
defekt, kaldet JNS. Denne recessivt nedarvede defekt 
kan, i tilfælde af at både mor og far er bærere af defekten, 
give kalve med meget svage forben og med spasmer, 
hvilket resulterer i, at kalven dør. Efter første screening 
af alle VikingJersey tyre, har vi ikke fundet bærere. 
Blandt de amerikanske tyre, som er bærere, er følgende 
tyre anvendt i Danmark: Listowel P, Cubswin PP, Nikon 
P og Chrome. Viking har tre tyre som har disse tyre i 
afstamningen (VJ Leaks P, VJ Listowel P og VJ Violent P). 
Disse tyre testes en ekstra gang for lidelsen for at få 100 
procent sikkerhed for, at de ikke er bærere.
VikingJersey ønsker at have tyreholdet 100 procent fri 
for arvelige sygdomme inklusiv JNS.
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VJ Gong NTM +28.

X-Vik planen fik tilføjet tre nye 
tyre, VJ Gong (VJ Giant x VJ Pe-
rez) med NTM +28, VH Hamu-

lus (VJ Hamlet x VJ Gislev) og VJ Wa-
skiv P (VJ Hodja x Dillan P). Niveauet 
er rekord højt, med +26 NTM i gennem-
snit på X-Vik planen. 

VJ Gong skal fremhæves for ekstremt 
høje procenter, 125 i protein, god frugt-
barhed samt super sundheds-, holdbar-
heds- og brugsegenskaber. De middel-
store døtre forventes at få gode lemmer 
108 og højt ansatte yvere 117. Tillige har 
VJ Gong 108 i Sparet foder – en super 
flot sundheds- og bæredygtighedsprofil. 
VJ Gong er tillagt hos Hans Chr. Halmø, 
Dongsgaarden v. Svendborg.

VJ Hamulus er vores første VJ Ham-
let søn. VJ Hamulus avler godt middel-
store døtre med gode lemmer og stærkt 
tilhæftede, højt ansatte yvere 118. Yver-
sundheden 114 skal fremhæves, tillige 
med holdbarhed og de gode brugsegen-
skaber. VJ Hamulus er tillagt hos Niels 
Ulrik Andersen, Juulsgaard v. Nr. Åby. 

VJ Waskiv P er den første pollede Jer-
seytyr på brugsplanen og har gode egen-
skaber som Frugtbarhed 115, Lemmer 
116 og Malkeorganer 108. Tyren bør 
fremhæves for sit imponerende niveau 
for Sparet foder 113. VJ Waskiv P er et 
resultat af ET i VikingEmbryo-program-
met, på en kvie fra Otto Waskiv Peter-
sen, Lundsbjerggaard, Søndersø. 

Fuld fokus på  
X-Vik brugsplanen 

I kommende kvartal opprioriteres X-Vik brugsplanen, som kommer til at omfatte  
11 tyre, hvorimod den konventionelle brugsplan kun består af seks tyre. Det sker 

som et led i strategien om at få født færrest mulige Jersey tyrekalve fra 2022.

Flere af tyrene vil blive fordelt regi-
onsvis fra start, grundet lille lager, men 
det forventes, at der vil være X-Vik lager 
til fordeling i hele landet om en måneds 
tid. Forbruget af kønssorteret sæd er 
meget højt i Jerseybesætninger. Cirka 73 
procent af al forbrugt Jersey sæd var 
X-Vik i januar måned. Hertil kommer en 
stærkt stigende anvendelse af kødkvæg-
sæd, både konventionel sæd og Y-Vik. 
Se udviklingen i forbrug af sæd katego-
rier i tabellen.

Flere andre spændende tyre, end de 
der er på X-Vik planen, har X-Vik til 
rådighed i mindre omfang. Se listen 
over samtlige tyre med X-Vik på  
www.vikingdanmark.dk. 

Konventionel brugsplan 
Den konventionelle brugsplan, som pri-
mært består af tyre, som endnu ikke har 
produceret nok X-Vik til at komme på 
denne plan, fik tilgang af VJ Gong (VJ 
Giant x VJ Perez), VJ Glyck (VJ Giant x VJ 
Haun), VJ Ribe (VJ Dandi x VJ Livius) og 
VJ Henk (VJ Higher x VJ Link). Fremad-
rettet vil der ikke længere blive dannet 
en konventionel tyrefarbrugsplan i DMS, 
til anvendelse af konventionelle doser på 
højindeksdyr i DMS insemineringsplan. 
Derfor vil det i høj grad være aktuelle 
tyrefædre, som vil figurere på den kon-
ventionelle brugsplan fremadrettet.

VJ Gislev får meget stor indflydelse
På X-Vik planen har syv af de 11 tyre VJ 
Gislev som enten farfar eller morfar. 
Naturligvis positivt at VJ Gislevs gode 
gener spredes meget, men knapt så posi-

JERSEY
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tivt er det, at der skal arbejdes på at 
undgå indavlsproblemer. I avlsledelsen 
har vi gennem det seneste år forsøgt at 
undgå indkøb af flere tyre med VJ Gislev 
i afstamningen, således at du har alter-
native afstamninger til rådighed fremad-
rettet. Insemineringsplanerne er et uvur-
derligt redskab til at holde indavlsgra-
den lav i din besætning. 

Døtreafprøvede tyre  
på internationalt topniveau
VJ Luck rangerer helt i top blandt døtre-
afprøvede tyre med NTM +27. Dette 
skyldes primært høj produktion af F og 
P, samt god yversundhed og ikke mindst 
en meget høj avlsværdi for Sparet foder. 
Herefter følger en gruppe af meget 
stærke og internationalt højt rangerede 

Forbrugt Jerseysæd 2016 2017 2018 2019 2020 Jan. 2021

Døtreafprøvet 9 4 3 2 1 1

Genomisk 91 96 97 98 99 99

Kønssorteret % af al Jersey 20 30 42 60 68 73

VJ Mojn datter  
fra Jørn Mikkelsen,  
Hinnerup.

tyre, som VJ Gislev, VJ Samson, VJ Lari, 
VJ James, VJ Willem og VJ Perez (alle 
mellem +14 og +20 i NTM). De tre først 
nævnte rangerer i top otte blandt døtre-
afprøvede tyre i USA. Disse tyre er med 
til at sikre den fortsatte fremgang på eks-
portmarkederne.
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Tekst og foto: Jacob Svendsen

Der bliver holdt godt øje, og nysgerrige muler bliver 
stukket frem i stalden på Åst Østergård, mens Torben 
Hørlyck Jørgensen på opfordring forsøger at finde koen, 

der er mor til VJ Glyck. I øvrigt den eneste ko på Åst Østergård, 
der har leveret en tyr, som er havnet på brugsplanen. 

- Det er første gang, vi kommer gennem nåleøjet. Det er da 
lidt sjovt at prøve, siger Torben Hørlyck Jørgensen.

- Vi har fået lavet en del genomiske tests i årenes løb, men 
vi er aldrig kommet så langt, så det er dejligt, og det kunne da 
være lidt sjovt at prøve igen en anden gang, tilføjer han. 

Torben Hørlyck Jørgensen er økolog og har netop fået sin første tyr på brugsplanen. 

VJ Glyck 
– Første tyr fra Åst Østergård 

ÅST ØSTERGÅRD, BILLUND

ANTAL ÅRSKØER:  259

Årlig ydelse: 10072  kg EKM

Ejet af Torben Hørlyck Jørgensen 

JERSEY
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Ingen store forventninger
Torben Hørlyck Jørgensen understreger dog, at han ingen store 
forventninger har til dette. Det handler ikke så meget om 
besætningens generelle niveau, men mere om en nøgtern kon-
statering af, at der ikke bliver produceret særligt mange tyre på 
bedriften. 

Allerede 1. januar 2019 trådte en aftale indgået mellem 
Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening og Mejerifor-
eningen i kraft. I den var det blevet besluttet, at aflivningerne 
af kalve på økologiske gårde var slut. Åst Østergård er netop en 
økologisk bedrift. 

- Og derfor har vi brugt kødkvæg de seneste tre år og får 
ikke så mange tyre født, forklarer Torben Hørlyck Jørgensen.

Bruger robotter 
På Åst Østergård bliver der malket med robotter, hvilket langt 
hen ad vejen er med til at definere avlsmålene. 

- Vi avler efter malkerobotterne. Det vil sige efter køer med 
et godt yvereksteriør, en god ydelse og et godt bentøj, siger Tor-
ben Hørlyck Jørgensen og tilføjer, at han ikke bruger meget 
krudt på at nærstudere brugsplanerne.

- Jeg bruger ikke mange kræfter på detaljerne i avlen, siger 
Torben Hørlyck Jørgensen og forklarer, at han i stedet forven-
ter, at hans avlsrådgiver fra Viking kan føre den avlsstrategi, 
der bliver aftalt, ud i livet.

- Jeg har dog fået en ny fodermester, der er godt inde i avlen, 
og jeg tror, der bliver et rigtigt godt samspil mellem ham, mig 
og rådgiveren, siger Torben Hørlyck Jørgensen. 

Tilbage til Angus 
En af de ting, de tre skal være i dialog om, er en justering af 
brugen af kønssorteret sæd. 

- På sigt skal vi have endnu bedre køer. Det vil sige køer 
med højere mælkeflow, da vi på den måde kan øge kapaciteten 
i robotterne, samt generel sundhed og gode lemmer, siger Tor-
ben Hørlyck Jørgensen. 

- Og så skal vi have helt styr på, hvilken vej vi skal gå i for-
hold til brug af kønssorteret sæd og kødkvægssæd. I dag sælger 
vi kvier til levebrug, og vi skal have klarlagt, om vi kan udbygge 
dette i forhold til vores nuværende produktionskapacitet. Det 
afhænger også meget af afsætnings priserne på både kødkvægs-
kalvene og kvier til levebrug, tilføjer han og forklarer, at han 
har brugt både blandingstyre og Blonde d’aquitaine, men nu 
mest bruger Angus.

- Vi er gået tilbage til Angus, fordi det er der, vi har de fær-
reste udfordringer med kælvninger, og kalvene klarer sig gene-
relt godt. Samtidig er det dem, som vores slagtekalvsprodu-
cent er mest glade for, fortæller Torben Hørlyck Jørgensen.

Torben Hørlyck Jørgensen (tv) og Jens Givskov Petersen, der er ny fodermester på Åst Østergård og kommer med solid Jersey-erfaring.
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Det øgede forbrug af X-Vik betyder, at der udleveres en 
ekstra X-Vik tyr til inseminørerne, mens den konven-
tionelle brugsplan reduceres. Denne gang er der fire 

nye tyre på brugsplanen, og en enkelt af dem er polled, så i 
alt er der tre polled tyre på brugsplanen. Skal nogle af de nye 
tyre fremhæves, bør det være VR Fadil P, VR Hakvin samt VR 
Harlow.   

VR Fadil P (VR Fanof P x VR Wonder) NTM +31 giver en 
god produktion med meget høj fedtprocent 134 og proteinpro-
cent 132. Døtrene vil have en god overlevelsesrate både som 
kvier og køer, de vil malke hurtigt og have en god yversund-
hed. Eksteriørmæssigt avler tyren køer, der er høje, brede og 
dybe med gode lemmer samt godt yver. Moren malker i anden 
laktation og har gode procenter i mælken med et gennemsnit 
på 4,22 i proteinprocent og 5,08 i fedtprocent. Mormoren mal-
kede i fire år og gav i gennemsnit mere end 12.000 kg mælk.
Opdrætter er Kristoffer Kappel, Hurup Thy. 

VR Hakvin (VR Hakon x VR Birka) NTM +30 giver en god 
produktion med en god mælkemængde. Det er kombineret 
med god frugtbarhed, ungdyroverlevelse, holdbarhed og let 

kælvning, så han er god til kvier. Døtrene er lidt under gen-
nemsnittet i størrelse med gode lemmer og malkeorganer. 
Moren var blandt de højest rangerede VR Birka-døtre genomi-
ske testet i VikingGenetics. Hun er i anden laktation med en 
gennemsnitlig produktion i 1,31 år på 860 kg fedt og protein. 
Ved første laktation var procenterne i mælken høj med 4,10 i 
proteinprocent og 5,23 i fedtprocent. Hun er kåret 86-81-86-
85. Mormoren malker stadig i besætningen og er i fjerde lakta-
tion. Opdrætter er Martin Berglund, Sverige.

VR Harlow (VR Heureka x VR Borat) NTM +28 giver super 
gode procenter i mælken med 132 i fedtprocent og 135 i prote-
inprocent samt et mindre foderforbrug. Det kombineret med 
god sundhed, kælvningsevne, ungdyroverlevelse, holdbar-
hed, malketid samt temperament. Døtre bliver lidt over gen-
nemsnit i størrelse med fornuftige lemmer og en god yver-
dybde. Moren er i anden laktation, og de gode procenter er 
hendes kendetegn. I først laktation var hendes protein procent 
4,38 og fedt procenten 5,18. Mormoren har malket i 5,1 år, 
mens oldemoren har malket i hele 7,9 år så en god holdbarhed 
i familien.     

Nyt om VR tyre

VR Fadil P er ny polled tyr på brugsplan og tyrefædre listen.
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Tyrefædre
Tyrefædre listen tæller 17 tyre i denne runde, og der er mange 
gode tyre med forskellige profiler og afstamninger at vælge 
imellem. Der tilføjes elleve nye tyre til tyrefarlisten. Blandt 
disse kan nævnes VR Barbar (VR Baran x VR Evodip) NTM 
+30 samt VR Boozt (VR Best x VR Lumia) NTM +28 som begge 
er super tyre på de funktionelle egenskaber. VR Barbar giver 
super yversundhed 124 samtidig med en god malketid. Det er 
kombineret med god frugtbarhed, klovsundhed, holdbarhed 
samt super malkeorganer. VR Boozt giver en god frugtbarhed, 
gode sundhedsegenskaber, god kælvningsevne samt god ung-
dyroverlevelse og super holdbarhed. Det kombineret med 
gode procenter i mælken og gode lemmer samt super malkeor-
ganer på 126.  

Afprøvede tyre
Ved de afprøvede tyrer indtager VR Thiago endnu engang top-
pen af NTM-listen med imponerende +36. Han er efterfulgt af 
VR Froerup NTM +33 og VR Faabeli NTM +29. VR Faabeli 
sønnen VR Futari steg denne gang til +22 i NTM. VR Filur fast-

holdt +20 i NTM med 1.286 malkende døtre. Han har en super 
produktion, men skal beskyttes i yversundhed.   

På Vikings hjemmeside kan du finde flere informationer 
om VikingRed tyrene i de forskellige kategorier.

Nye tyre på VR brugsplanen

Navn NTM

VR Fadil P +31

VR Hakvin +30

VR Harlow +28

VR Forza +24

Nye tyrefædre

Navn NTM

VR Flair P +32

VR Fadil P +31

VR Barbar +30

VR Boozt +28

VR Bestis +27

VR Error +27

VR Wanted +25

VR Forza +24

VR Soukis +24

VR Vimma +24

VR Lance +23

VR Hakvin er ny tyr på brugsplan og X-Vik planen. VR Barbar er ny tyrefar samt ny tyr på X-Vik planen.

VR Futari datter fra I/S Kokkenborg 

53FEBRUAR 2021 | vikingnyt



VR Fin PP er bedste homozygotiske polled VikingRed tyr. 

Polled tyre med sædlager

Navn NTM

VR Fuzzy P +35

VR Flair P +32

VR Facit P +31

VR Fadil P +31

VR Fago P +28

VR Fin PP +25

VR Fanof P +25

VR Fitbit P +24

VR Hessu P +24

VR High P +21

VR Wave P +21

VR Babus P +20

Denne indeksrunde bød på flere nye spændene pollede tyre. 
VR Fadil P +31 i NTM er ny tyr på brugsplanen, mens VR 
Facit P +31 og VR Fargo P +28 fortsætter på brugsplanen. 

Ved tyrefædrene er VR Flair P +32 tilføjet. På X-Vik-planen kan du 
finde de to polled tyre VR Fuzzy P +35 og VR Fargo P. Ønsker du 
sæd efter en homozygotisk polled tyr er VR Fin PP et godt valg, og 
alt hans afkom er uden horn.  

Af andre spændende pollede tyre, som er af anden afstamning, 
kan nævnes VR Hessu P +24, VR High P +21 samt VR Babus P +20. 
I tabellen kan du se de pollede tyre med +20 eller mere i NTM.   

Pollede tyre på vej
VR Fanof P sønnerne er meget dominerende på den pollede liste, 
men der begynder at komme andre pollede afstamninger frem. VR 
High P sønnen VR Haval P +27 og VR Vigil P sønnen VR Vuk P +27 
bliver et frisk pust, og de har allerede givet det først sæd, så der kan 
skylles med dem til marts. På den lidt længere bane venter vi på sæd 
efter VR Fuze P +26, VR Vilho P +23 samt VR Vic P +21.

Pollede VR tyre

X-Vik-brugsplan

Navn NTM

VR Fuzzy P +35

VR Hakvin +30

VR Barbar +30

VR Fargo P +28

VR Bale +26

VR Figure +24

For at imødekomme det stigende salg og 
den øgede efterspørgsel på X-Vik, udvi-
des VR X-Vik-planen med en tyr til seks 

tyre, som inseminørerne vil have i deres spand. 
I denne runde kommer der tre nye tyre på 
X-Vik-planen. VR Hakvin som er ny brugstyr, 
VR Barbar som er ny tyrefar samt brugstyren VR 
Fargo P. Tyrene VR Fuzzy P, VR Bale og VR 
Figure blev tilføjet X-Vik-planen i november, og 
de tager en runde mere. Nogle inseminører vil 
stadig have sæd efter de tyre, der tidligere har 
været på X-Vik-planen. Det er eksempelvis VR 
Froerup +33, VR Heeman +27, VR Farnam +25, 
VR Hosea +24, VR Hans +24 samt VR Usva +23. 
Spørg din inseminør for at høre om mulighe-
derne for X-Vik af de tidligere X-Vik tyre. 

Ønsker du et større udvalg af X-Vik, er der en 
lang række spændende tyre, som du kan bestille 
hjem på følgeseddel. Det er eksempelvis VR 
Bisou +32, VR Haribo +27, VR Festivo +26, VR 
Huvitus +26, VR Fin PP +25, VR Fyrkka +25, 
Hessu P +24, VR Forza +24 samt VR Babus P 
+20. Tjek hjemmesiden for at se alle de aktuelle 
tyre med lager, der kan bestilles.

X-Vik tyre

VR Fargo P er ny tyr på X-Vik planen.
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Flere landmænd er begyndt at bruge 
mere kønssorteret sæd. Der er imidlertid 
stor forskel mellem racerne og landene i 
Viking Genetics. I 2020 passerede salget 
af X-Vik ti procent af det samlede sæd-
salg for VikingRed. Det er en stigning på 
25 procent i forhold til 2019. 

Danmark er det land, der bruger mest 
VR X-Vik-sæd, og mere end 20 procent 
af sædsalget er kønssorteret sæd. I det 

sidste år er brugen af VR X-Vik i Dan-
mark steget med 39 procent.  

Sammenlignet med de to andre racer 
Jersey og Holstein, er VikingRed den, 
der bruger den laveste procentdel af 
kønssorteret sæd. Jersey er på det høje-
ste niveau med en andel af X-Vik på 68 
procent i Danmark, mens Holstein har 
en andel X-Vik på 23 procent i Dan-
mark.

Øget forbrug af X-Vik i 2021
Andel af kønssorteret VR-sæd i de tre 
Viking-lande over de sidste tre år

2018 2019 2020

Danmark 12% 15% 20%

Sverige 5% 7% 9%

Finland 5% 6% 7%

Total VG 7% 8% 11%

Ydelsesresultaterne for kontrolåret 2019/2020 gav 
stort set uændrede ydelsesniveauer for alle racer og 
således også for RDM. Ser man til gengæld på top 
tre over højt ydende besætninger, er der udskift-
ning på alle pladser i forhold til året før. Ny på før-
stepladsen er Palle Bæk Jensen, Bindslev med en 
ydelse på 923 kg F+P og 12.175 kg EKM. Sidste år 
lå Lene og Palle Bæk Jensen på en tredjeplads, men 
denne gang nåede de helt til tops. Lene og Palle 
Bæk Jensen har tidligere fortalt om deres meget 
høje livsydelse på Kvægkongressen, og det er en 
besætning, der forstår at få køerne til at udnytte 
deres potentiale.

På de efterfølgende pladser har vi Karl Chr. 
Knudsen, Bording med en ydelse på 915 kg F+P og 
12.104 kg EKM og Jacob Serup Pedersen, Aarup 
med 899 kg F+P og 11.919 kg EKM. Karl Chr. Knud-
sen var nummer ni på listen sidste år, mens Jacob 
Serup Pedersen slet ikke var at finde på listen over 
højtydende besætninger sidste år. Ydelsen i Jacob 
Serup Pedersens besætning er steget med hele 91 
kg F+P og 1.214 kg EKM det sidste år – et virkelig 
flot resultat.

Listen over højtydende køer toppes af en VR 
Ulv datter fra Lene og Michael Jensen, Hammel 
med en ydelse på 1.520 kg F+P og 20.088 kg EKM. 
På listen over køer med høj livsydelse er det en R 
December datter fra Bøgeskovgård, Brørup, som 
topper listen med en livsydelse på 10.768 kg F+P 
og 130.977 kg mælk.

Udskiftning  
i toppen

I 2020 købte VikingRed 95 tyre, hvoraf 60 til 70 af dem 
kommer i sædproduktion. Ud af de købte tyre var 40 fra 
embryooverførsel (ET), og 13 af dem fra VikingEmbryo-
program, så mange landmænd har solgt en tyr fra en 
skylning på gården. Af de købte tyre var de 16 pollede. I 
alt solgte Danmark 36 tyre, Finland 29 tyre og Sverige 30 
tyre. I 2021 er målet at købe 80 VikingRed-tyre og have 
60 af dem i sædproduktion.

VikingRed 
avlsprogram 
2020
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VR Edison datter fra  
Torben Clausen, Føvling.

I alt solgte VikingRed cirka 780.000 doser, hvoraf 125.000 af 
doserne var X-Vik. For første gang er salget af rødt sæd nu større 
på eksportmarkederne end hjemmemarkederne i Sverige, Fin-
land og Danmark. Fire tyrer ligger tæt i toppen med over 20.000 
solgte doser, og de tre øverste tyre er fra tre forskellige lande. 

Mest solgte tyre i 2020  
på hjemmemarked

Top 10 over de mest solgte VikingRed-tyre i 2020 på hjemmemarkedet

Navn Opdrætter NTM Antal solgte doser X-Vik

VR Vario Katri and Anne. Mty Anttila Kyösti, Finland +19 24.109 4.372

VR Heeman Johan and Birgitta Linderkers, Sverige +27 22.396 4.217

VR Farnam Søren Rønbjerg, Give, Danmark +25 22.049 4.880

VR Foredal Gunnar and Claes Bergstrand, Sverige +29 21.892 1.441

VR Ung Womtorp Jordbruk, Sverige +34 13.116 71

VR Uncca Juha and Riitta Pitkänen, Finland +21 12.993 

VR Halvar Ulf & Anneli Lantbruks AB, Sverige +17 12.177

VR Hosea David Karlsson, Sverige +24 11.942 2.745

VR Usva Aimo and Pasi Heikkilä, Ylivieska, Finland +23 10.054 2.817

VR Froerup Ole Nielsen, Frørup, Danmark +33 9.951 826

Topsælgeren i 2020 er VR Vario med 24.109 doser, og 4.217 af 
doserne er X-Vik. Se salget af de mest sælgende tyre i tabellen. 

I Danmark var den mest solgte VR-tyr i 2020 VR Froerup 
med 7.776 doser, mens nummer to var VR Hans med 7.481 
hvoraf 2.354 var X-Vik.

VIKING R ED
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I 2020 har verdenen virkeligt fået øjnene op for X-Vik. Stignin-
gen var således på 31 procent i antallet af VR X-Vik-doser, 
mens stigningen for VR eksportdoser i alt var lidt mere end 
seks procent. Omkring 400.000 doser VikingRed blev ekspor-
teret, og ud af dem var 84.600 X-Vik-doser. 

For første gang er en genomisk tyr den mest solgte tyr på 
eksportmarkeringen. VR Fanof P har taget førstepladsen med i 
alt 29.128 doser. Han er også den tyr, der solgte mest X-Vik 
sæd med 14.064 doser. Nummer to er den afprøvede tyr VR 

VR eksport i 2020

Top 5 over mest solgte VikingRed-tyre i 2020 til eksporten

Navn Opdrætter NTM Antal solgte doser X-Vik

VR Fanof P Torben StolshøjPedersen, Nørre Asmindrup, Danmark +25 29.128 14.064

VR Tokyo Göran Carlsson, Sverige +8 28.789 7.075

VR Vimo Stakkehavegård, Vojens, Danmark +27 28.011 10.663

VR Vilperi Kallioinen Pekka, Finland +24 22.767  11.169

VR Fenton Morten Hansen, Vrå, Danmark +18 18.031 3.377

Tokyo, som solgte 28.789 doser. Salget af sæd fra VR Tokyo er 
i øvrigt hovedsageligt sket i Australien og USA. VR Tokyo har 
været den bedste afprøvede tyr i Australien i hele 2020.

Hvis vi ser på antallet af doser, er USA det største eksport-
marked for VikingRed, mens New Zealand er nummer to i 
2020. Landmændene i New Zealand har i den grad opdaget 
mulighederne i at benytte VikingRed i deres Kiwi-kryds, der er 
en krydsning mellem Jersey og Holstein. Australien er num-
mer tre på listen efterfulgt af Storbritannien og Polen.

VR Tokyo er fortsat 
toptyr i Australien.
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Min daværende avlskonsulent 
og jeg sad ved mit køkken-
bord. På sin computer delte 

han min besætning op i den bedste del 
og den ringeste del i forhold til NTM. 
Det var noget, jeg kunne forstå. Sådan 
siger kvægbruger Peter Hvid Jensen, Bør-
kop, om den dag for cirka 20 år siden, 
hvor han fik interesse for NTM. Han var 
også blandt de første kvægbrugere her-
hjemme, der benyttede kønssorteret sæd. 

- Vi var med i et forsøg, hvor Viking 
sendte tre-fire tyre til England og fik 
lavet kønssorteret sæd, som blev prøvet 
af. Siden da har vi faktisk brugt kønssor-

teret sæd. I begyndelsen var det lidt 
dyrt, men nu er det efterhånden lige så 
billigt som konventionel sæd, siger 
Peter Hvid Jensen.  

Del af embryoprogram
Peter Hvid Jensens besætning har des-
uden været recipient besætning i mange 
år for Viking Genetics embryoprogram. I 
øjeblikket er der eksempelvis syv kvier 
på Risbak fra hans besætning, hvoraf 
seks af kvierne er en del af VikingEmbyo-
program, mens den sidste er fra ham 
selv. Hans egen kvie kom ind i septem-
ber. Og det er netop hans engagement i 

VikingsEmbryo-programmet, der er år-
sagen til, at Vikingnyt har besøgt hans 
besætning. 

En spændende historie
Det skal handle om avl og naturligvis om 
tyre og de fire Holstein-køer, der går 
rundt i Peter Hvid Jensens ellers rene 
RDM-besætning. Hans gård kræver imid-
lertid en kort introduktion. Da Viking 
besøger ham, er bakkerne omkring går-
den snedækkede, og vandet risler i bæk-
ken for enden af den grusvej, der leder 
ned til hans gård. Den var tilbage i slut-
ningen af 1800-tallet hjem for forældre-

Peter Hvid Jensen har altid været opmærksom på nye teknologier. 

- Vi giver den fuld skrue 
på de bedste køer

Af Jacob Svendsen

VIKING R ED
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TINGSKOV, BØRKOP

Ejet af Peter Hvid Jensen 

ANTAL ÅRSKØER:  249

Årlig ydelse: 11268 kg EKM

nologier, og det kan være lidt dyrt i 
begyndelsen, men der plejer at være 
økonomi i det, slår den erfarne kvægbru-
ger fast. 

De fire Holstein-køer
Og så til historien om de fire Hol-
stein-køer, der trasker rundt i det røde 
hav. Peter Hvid Jensen trækker lidt på 
skulderen over dem og forklarer, at en 
dag, da der skulle lægges æg i, så var der 
flere recipientkvier end æg, og man 
valgte derfor at bruge nogle æg, der til-
fældigvis var ved hånden. De var fra en 
Holstein-ko, og de fire kalve, der kom ud 
af det, leverer nu mælk i Peter Hvid Jen-
sens stald. Og de gør det ganske godt, 
understreger hans søn og tilføjer, at han 
dog ikke har planer om at gå fra RDM til 
Holstein-køer, når det engang er ham, 
der har ansvaret på slægtsgården.  

God malketid
Det er fire malkerobotter, der står for 
malkningen på gården. Og avlsmåt har 
fokuseret på en bedre malketid. 

- Vores besætning er hurtigere end 
gennemsnittet og også hurtigere end de 
sortbrogede. Det er virkelig lykkedes at 
flytte noget, siger Peter Hvid Jensen stolt 
og forklarer, at avlsstrategien bliver til i 
et godt samarbejde med hans rådgiver. 
Engang holdt han øje med de nye tyre på 
brugsplanen, men det gør han ikke læn-
gere. 

- Det er håbløst at følge med i. Det går 
så stærkt, så jeg opgav for fire-fem år 
siden, forklarer han. 

Der er imidlertid en ting, han holder 
fast i. 

- Vi giver den fuld skrue på de bedste 
køer. Det har vi altid gjort, og de ringeste 
ryger ud.

løse børn. Herefter blev der drevet land-
brugsskole på stedet, indtil Peter Hvid 
Jensens farfar købte gården omkring 
1920. Fjerde generation, det vil sige Peter 
Hvid Jensens søn, Kent Hvid Jensen, er i 
øvrigt klar til at fortsætte. 

Med andre ord er gården et sted, der 
kan tale om tiden, der var engang, men 
som også hele tiden har fokus på den tid, 
der kommer. Og på de teknologier og nye 
metoder, der får betydning for fremtidens 
avlsarbejde. For Peter Hvid Jensen er der 
imidlertid kun én ting, der tæller:  

- Og det er produktionsøkonomien. 
Vi er rimelig hurtige til at bruge nye tek-
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Brugsplan for kødkvæg  
til anvendelse på malkekvæg

Med stærkt stigende fokus på brug af kødkvægssæd på 
malkeracerne er det glædeligt, at der for alle racer 
nu kan tilbydes velafprøvede tyre. 

Det er fortsat Dansk Blåkvæg, der dominerer med størst 
efterspørgsel, og her har vi nu otte velafprøvede tyre, hvoraf 
flere er leveringsdygtige i Y-Vik.  
I sidste nummer af Vikingnyt blev den Danske Blåkvægstyr 
Ludvig fremhævet, og da han endnu engang er steget og nu står 
med imponerende 153 kr. i indeks for X-Mælkeproducent og 
118 kr. i indeks for X-Slagtekalv, er han jo selv skreven til at 
blive nævnt igen som en tyr, der giver høj værdi. Han har der-
udover 115 og 116 for henholdsvis tidlig- og sen ungdyrsover-
levelse, så han giver stærke og sunde kalve, der ovenikøbet er 
letfødte. Generelt for Dansk Blåkvæg ser vi høje indekser for 
X-forløb. Det vil sige lette kælvninger, når de bruges på malke-

racer. På brugsplanen for Dansk Blåkvæg ses rigtig stærke tal 
på både VB Nase med 108 og VB Nito på 110. Førstnævnte 
leverer både konventionelt og Y-Vik sæd. For enkelte tyre prio-
riteres produktion af Y-Vik meget højt, hvorfor der kan blive 
mangel på konventionel sæd efter disse. Gode tyre som Golden 
og Langø Neptun har store lagre, som vil kunne hjælpe med at 
dække efterspørgslen efter konventionel Blåkvæg sæd.

For Charolais er der nu kommet rigtig fine indekstal på den 
unge tyr VB Onero, så han kommer på sigt til at skulle løfte 
arven fra den velafprøvede VB Django, som dog fortsat findes 
på brugsplanen. Ny på planen er Simmentalertyren VB Uni-
corn, han har fået en rigtig fin afprøvning med X-forløb på 106 
og 112 for X-livskraft . Hos Limousine har tyen VB Odd også 
præsteret en meget flot afprøvning, med 106 for X-forløb og 
102 for X-livskraft, og han kan ydermere også levere Y-Vik. På 

VB Zimba.

K ØDK VÆG
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Viking krydsningsbrugsplan
ANBEFALEDE KØDRACETYRE TIL KRYDSNING - MED KRYDSNINGSINDEKS 

Race Stb.nr. Navn
X-mælk- 

prod
X-kalv- 

prod
X-til- 

vækst
X-slagte- 

form
X-for-

løb
X-livs 
kraft

Ungd.  
ovl.1

Ungd.  
ovl.2

Ungd.  
sundh.

Bemærk. Pris

SIM 50796 VB Unicorn 52 127 77 106 112 76

ANG 58965 VB Zeb 111 101  76/150

ANG 58966 VB Zimba 116 108  76/150

HER 65699 VBExcelent 52 105 81 105 102  76

BAQ 68308 Gexan 7 45 110 126 100 101 77 101 100 76

BAQ 68316 Hashtag 105 106  76/175

CHA 72106 VB Onero 99 101  76/150

CHA 72112 VB Django 34 123 82 100 97  76

LIM 76044 VB IngmarP 4 114 100 97 105  76

LIM 76093 VB Odd 106 102  76/150

BLK 78276 Golden 125 100 118 120 102 103 108 110 116 76

BLK 78358 Ludvig 153 118 118 125 101 103 115 116 113 76/150

BLK 78397 VB Maskot 74 66 107 121 103 103 97 107 124 76

BLK 78400 VB Nase 39 97 126 108 101  76/150

BLK 78401 VB Nito 76 111 124 110 106  76

BLK 78402 VB Nille 54 106 109 104 106  76/150

BLK 78404 VB Orakkel 106 102  76

BLK 78424 Neptun 105 101  76

VB Nase – Velafprøvet Blå tyr.VB Onero – ny afprøvet Charolais tyr.

brugsplanen ses også forsat Blondetyren Hashtag, som har 
X-forløb 105, hvilket gør ham til et stærkt valg på malke-
racerne.

De ekstensive racer er repræsenteret med seks Angus og to 
Hereford. For Angus er især VB Zimba imponerende med et 

X-forløb på 116 og X-livskraft på 108, men det er også værd at 
bemærke ungtyren Abedeen, som virker lovende, men som 
ikke har fået indekstal endnu. Fem ud af de seks Angustyre 
kan levere Y-Vik, og de har alle stor efterspørgsel, så de holdes 
i gang.
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Ny på Beef i  Viking Genetics
1. januar 2021 har Viking Genetics ansat en ny Product  Manager 
Beef, Reni H. Nielsen. Reni har tidligere være kvægrådgiver og 
har de seneste år arbejdet som Farmråd giver I Kopenhagen 
Fur. Med Reni’s ansættelse styrkes fokus på avlsprogrammet 
kødkvæg, der skal anvendes på malkeracekøer.

Ny bestillingsprocedure  
af kødkvæg til renavl
• Bestilling af sæd 4 uger før forventet anvendelse
• Bestilling af sæd kan gøres således:

• På hjemmesiden, hvor hele paletten af mulige bestillingstyre, er til rådighed.
• Ved kontakt og dialog med den lokale Viking inseminør.
• Ved tvivl om ovenstående bestillingsmuligheder er det altid muligt at 

kontakte  kontoret og få hjælp til bestilling over hjemmesiden eller bestilling 
direkte over  telefonen. På tlf. nr.: 8728 2000.

•  Ønsker du ikke en specifik tyr, vil du altid kunne få en insemineringstyr indenfor 
de kødkvægsracer, der anvendes til krydsning på malkerace – kontakt din 
inseminør og hør hvad han kan tilbyde.

NY  
BESTILLINGS- 
PROCEDURE

KØDRACETYRE TIL KRYDSNING - BESTILLINGSTYRE

Race Stb.nr. Navn
X-mælk- 

prod
X-kalv- 

prod
X-til- 

vækst
X-slagte- 

form
X-for-

løb
X-livs 
kraft

Ungd.  
ovl.1

Ungd.  
ovl.2

Ungd.  
sundh.

Bemærk. Pris

ANG 58953 Mr Albert  UK afprøvet 48/175

ANG 58934 Black Bush  UK afprøvet 48/175

CHA 72119 VB Pagh PP  Dansk ungtyr, polled 48/150

CHA 72120 VB Paulus  Dansk ungtyr 48/150

BLK 78375 VB Messi 55 106 111 103 102  40

BLK 78381 Kingpin 33 44 114 128 98 101 95 95 107 40

Race Stb.nr. Navn Bemærk. Pris

SIM 50791 VB Chaplin Svensk ungtyr 48

ANG 58987 VB Abedeen Ny svensk ungtyr 48/150

ANG 58988 VB Attack Ny svensk ungtyr 48

HER 65721 VB Wandil Svensk ungtyr 48/150

BAQ 68343 Liscann Fransk afprøvet 48/175

BAQ 68326 Pirol PP Tysk afprøvet, polled 48

CHA 72122 VB Pejter Ny dansk ungtyr 48

CHA 72123 Indou PP Fransk ungtyr, polled 48

CHA 72125 VB Pharmer Svensk ungtyr 48/150

CHA 72130 Larzac Exc Fransk afprøvet 48

LIM 76069 VB King Dansk ungtyr 48

BLK 78460 Main Man UK afprøvet 48

BLK 78466 Gerrit Hollandsk afprøvet 48

INRA 88058 Castor Fransk afprøvet 76

INRA 88059 Danton Fransk afprøvet 76

ANBEFALEDE KØDRACETYRE TIL KRYDSNING  
- UDEN KRYDSNINGSINDEKS

K ØDK VÆG
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Avlsrådgivere

Torben Nørremark
Regionsleder Midt-/Vestjylland 
og RDM sekretær
M: 4044 7347
tnr@vikingdanmark.dk

Nanna Hammershøj (barsel)
M: 2177 2989
nah@vikingdanmark.dk

Henrik Schøler Nielsen
M: 2332 0507
hsn@vikingdanmark.dk

Kristina V. Brødbæk
M: 2498 0007
kvb@vikingdanmark.dk

Mads Fjordside
Regionsleder Vestjylland
M: 4074 3481
mfj@vikingdanmark.dk

Peter Smeenge
M: 2147 3852
psm@vikingdanmark.dk

Koldkærgård
Agro Food Park 12
8200 Aarhus N
T: 8728 2000
mail@vikingdanmark.dk
vikingdanmark.dk

VikingDanmark ledelse

Palle J. Larsen
M: 4015 5155
pjl@vikingdanmark.dk

Lasse Kruse Ledet
M: 29 82 02 52
lal@vikingdanmark.dk

Bettina Ørnhøj Hansen
M: 2367 7881
beh@vikingdanmark.dk 

Thomas Lind
Regionsleder NV + ØSTJ
M: 2129 0525
tli@vikingdanmark.dk

Pernille Hougaard Jensen
Avlsfaglig projektleder og 
Dansk Jersey sekretær
M: 2033 9773
phj@vikingdanmark.dk

Arne Hansen
Inseminør og regionsleder Syd
M: 4031 5970
aha@vikingdanmark.dk

Jan Hinrichsen
M: 2498 0009
jah@vikingdanmark.dk

Steen Thalund
M: 4080 7201
sth@vikingdanmark.dk

Søren Kjær Johannesen
Regionsleder Øerne
M: 2116 7264
skj@vikingdanmark.dk

Jens Gylling Kristiansen
M: 3055 4694
jgk@vikingdanmark.dk

Bjarke Werner Kudahl
Regionsleder NØ
M: 4026 8816
bkk@vikingdanmark.dk

Steen Fjordside
M: 61 66 66 98
sf@vikingdanmark.dk

Sara Petersen
M: 2976 4954
saj@vikingdanmark.dk

Emma Ømark Jensen
M: 3032 5093
eoj@vikingdanmark.dk 

Adm. direktør Hans Peter Bay
M: 2171 7799
hpb@vikingdanmark.dk

Vicedirektør Lisbet Holm
M: 4018 5511
lbh@vikingdanmark.dk

Direktør for VikingLivestock  
Lars Kloster
M: 4080 7220
lkl@vikingdanmark.dk

Afdelingschef inseminører
Mads Fjordside
M: 4074 3481
mfj@vikingdanmark.dk

VikingLivestock
M: 3038 7110
mail@vikingdanmark.dk

VikShop
M: 3038 0029
info@vikshop.dk

Sædbestilling
Kontakt din avlsrådgiver 
eller ring på tlf. 8728 2000.
bestilling@vikingdanmark.dk

Online sædbestilling:
vikshop.dk

Team SenseHubTM

Ivan Bom 
Rasmussen

Jens Erik 
Nielsen

Carsten Vest 
Hansen

Thorkild
Kallestrup

SALG OG 

SUPPORT
Tlf. nr.:

3038 7090
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Derfor forhandler Viking nu kva-
litets klovbokse fra KVK Hydra. 
Har du en god boks i stalden, 

bliver det lettere og hurtigere at behand-
le en halt ko. Har du mange køer og det 
rette set-up, kan du måske endda lave en 

aftale om, at din klovbeskærer bruger 
din boks. På den måde kan du slippe for 
at skulle have en masse udstyr ind i stal-
den og samtidig undgå en del af den uro, 
det kan give i besætningen, når alle køer 
skal igennem klovboksen. 

Når du køber en boks, får du en start-
pakke med udstyr og en dags undervis-
ning i beskæring og behandling med i 
købet. Vi rådgiver også om, hvilken 
boks der passer til dig, og hvad du skal 
tænke på, når du indretter et område til 
klovbeskæring. 

En hydraulisk klovboks er en større 
investering - derfor tilbyder Viking dig 
muligheden for at finansiere klovbok-
sen over tre år, så du hurtigere kan 
komme i gang. Fortryder du efter nogle 
år, tilbyder KVK at købe boksen tilbage 
i op til fem år, så længe boksen er ved-
ligeholdt og fuld funktionsdygtig. Du 
kan desuden lave en serviceaftale med 
KVK, så de kommer forbi og giver bok-
sen et eftersyn en gang årligt samt ud-
skifter olie og sliddele som eksempel-
vis reb og maveremme. 

Er du interesseret, så kontakt Vikings 
klovekspert Kurt Bach på tlf: 4033 1510, 
eller mail: kub@vikingdanmark.dk og få 
en snak. Du kan også kigge forbi vores 
hjemmeside under Videnscenter og læse 
mere om de fem forskellige bokse. 

Hurtig behandling af din 
halte ko, øger chancen for 
at koen kommer sig

NYHED
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