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Dagsorden

• Valg af dirigent

• Valg af stemmetællere

• Indkomne forslag

• Ændring af forretningsorden

• Kort nyt ved formand og racesekretær

• Evt. 



Ændring af 
ordlyd

• Behov for tilrettelser i 

forbindelse med aflysning af 

fusion ind i Arcowin

FORRETNINGSORDENEN



Kort nyt fra racen



Verdenskongres 

på dansk jord i 

2024

• Planlægningsarbejdet er 

gået i gang

• Forventede datoer i uge 25 

2024

• Primærplacering og 

udkørsel fra Århus

WORLD JERSEY CATTLE BUREAU

VJ Luck datter, Sønderfenner



‘God økonomi 
uden aflivning 
af Jersey 
tyrekalve’

AFRUNDING AF PROJEKT

Ydelse påvirkes ikke af kødkvægsdrægtighed

Hverken under drægtighed eller efterfølgende laktation

Ved korrekt udvælgelse af køer til kødkvæg og X-Forløb på 

kødkvægstyre over 105, så ses der ikke negativ effekt ved 

anvendelse af kødkvæg på HOL. Der ses en mindre effekt 

ved Jersey (kan skyldes manglende data)

Største effekt på køers overlevelse ses ved køn

Jersey kælver relativt lettere de store kalve sammenlignet 

med HOL

Jersey kælver relativt større kalve end HOL, men 

kælvningsforløbet er samtidig lettere end ved HOL. 

Jersey vælger generelt bedre kødkvægstyre end HOL 



Bør X-Indeks 
på kødkvæg 
tilpasses 
Jersey?

• Udgifter til sygdom ens for 

tung race kontra jersey

• X-Slagteform er vigtigere for 

jersey

• Korrekt vægt i X-Indeks 

allerede

AFRUNDING AF PROJEKT



Avanceret opgradering af 
DMS insemineringsplan

Forbedringer 
er godt på vej i 

DMS

Prioriteret hensyn til hundyr med nedsat 

kælvningsevne og anvendelse af 

kødkvægstyre med bedst X-Forløb



Jerseykvier i Tyskland 

Hvorfor?

• Mulighed for at lave OPU/IVF på 

Masterrinds station i Nückel

• 14 kvier

• Potentiale til flere embryoner end hvis de 

blev i DK

• Resultater: 17 OPU sessioner – 48 

embryoner – 2,8 i gens.

41 ilagt friske – lovende 

drægtighedsresultater

• Embryonerne ilægges i Danmark 

• Afsluttede donorer sælges til en 

Jerseybesætning tæt på donorstationen 

VIKINGEMBRYO



Ændring i vægtning 

godkendt af NAV

Øget vægt på Klovsundhed fra 

0,04 til 0,09

Ændringen får virkning fra maj 

2022

Nye vægte i Malkeorganer :

• Bagyverhøjde (fra 0 til +0,10)

• Pattetykkelse (fra 0 til +0,10) 

• Yverbalance (fra -0,10 til 0)

Ændringen kræver en testkørsel 

og får derfor først virkning fra 

November 2022

VJ Domino – godt igang med X-Vik produktion igen

AVLSPLANEN



10 tyre indkøbt seneste fire måneder

MEN – i morgen forventer vi at sætte rekord. 

Endelig beslutning om 22 tyre!!!

13 har NTM +25 til +30

2 pollede , NTM +18 til +24

16 er ET tyre

21 har A2A2

19 fra DK, 2 fra FI og 1 fra FR

4 efter VJ Domino

3 efter VJ Jake og VJ Jojo

2 efter VJ Gong og VJ Ribe 

Vi køber mindst 10 tyre ☺

Stort tyreindkøb i vente

AVLSPLANEN

VJ Luxury



Dansk Jersey 
ungdomsnetværk

• Succesfuldt første møde

• God debat 

• Næste møde d. 13. april 

med besøg i Assentoft

INITIATIVET VOKSER



Mange spændende
aktiviteter

EJF møde og studietur i september

• Generalforsamling med mange faglige indlæg

• Fransk Nationalskue

• Besætningsbesøg

• Kultur/natur

INTERNATIONALT

WJCB aktiviteter

• Besøg på Jerseyøen inden EJF møde

• Virtuel Global 

Conference d. 28. april



Spørgsmål 
og eventuelt


