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KLOVE OG 
KRONER
Avl kan være med til at sikre sunde køer. 
Sunde køer kan være med til at sikre en 
sund økonomi. 

I NTM bliver der lagt vægt på sundhed 
herunder klovsundhed, derfor indgår fire 
klovlidelser i indekset. I denne udgave af 
Vikingnyt kigger vi nærmere på køernes 
klove og kvægbrugerens muligheder for 
at få en god klovsundhed i sin besætning 
og i sidste ende en bedre bundlinje.  



Af Hans Peter Bay, adm. direktør

Lidt om klove og partnerskabet  
med vores europæiske kollegaer 
2021 er udråbt til at være ”Klovens år”, og faktisk er der al 
mulig grund til at give  klovene ekstra opmærksomhed. 
Klovsundhed giver således både dyrevelfærd og gavner 
bundlinjen. I VikingDanmark har vi nu sat alle sejl for at 
kunne medvirke til, at den enkelte kvægbruger bliver 
klædt bedre på i forhold til at kunne forebygge og behand-
le klovsygdomme. Vi har blandt andet ansat en kloveks-
pert, der giver faglig sparring, og vi er begyndt at forhandle 
klovbokse og produkter til brug ved klovbeskæring. 

Vores fokus på klove illustrerer ganske godt, alt det Vi-
king står for; vi ønsker at servicere den enkelte kvægbruger 
bedst mulig. Vi hjælper til med blandt andet at bibringe vi-
den, der kan optimere driften, og hvis en kvægbruger står 
overfor en udfordring, der kan være svært at løfte alene, 
eksempelvis finansiering af en klovboks, finder vi en løs-
ning. Vi er til for de danske kvægbrugere. Sådan er det i 
dag, og sådan vil det også være fremover.

En ny europæisk avlsforening 
Og hvorfor er det værd at slå fast? Som de fleste forment-
ligt har lagt mærke til, har VikingDanmarks bestyrelse 
samt de danske kvægbrugere i VikingGenetics’ repræsen-
tantskab godkendt, at VikingGenetics kan blive del af en 
ny, europæisk kvægavlsforening, nemlig Arcowin.   

Efter planen bliver VikingGenetics således del af en 
større familie, når de skandinaviske, franske og tyske 
kvægbrugere slår sig sammen i én kvægavlsforening. Dette 
dufter måske af forandring, men den lidt kedelige sandhed 

er, at vores dagligdag i VikingDanmark ikke forandrer sig 
synderligt. Vi vil akkurat som nu besøge vores medlem-
mers stalde og gøre alt, hvad vi kan for at yde den bedst 
mulige service og sikre den størst mulige avlsfremgang, og 
vi er fortsat blot et telefonopkald væk. 

Alligevel er vi meget begejstrede over beslutningen om, 
at  der skal arbejdes hen mod en fusion. Danske kvægbru-
gere får indflydelse på europæisk plan, der bliver en end-
nu større avlsfremgang, og vi får adgang til endnu bedre 
genetik, hvilket naturligvis også kommer vores medlem-
mer til gavn. Vi får desuden bedre mulighed for at udvikle 
og forske, fordi vi gør det sammen med andre.   

Arcowin betyder kort sagt, at vi ruster os til en fremtid 
med øget konkurrence på et globalt plan. Det gør vi bedst 
ved at alliere os med nogle, der ser verden som os. Som 
hver dag arbejder for at hjælpe deres ejere, nemlig kvæg-
brugeren. Og som ikke arbejder for at øge indtjening til en 
gruppe aktionærer. Dette er et væsentligt aspekt. 

I Arcowin står vi skulder ved skulder med vores tyske 
og franske kollegaer. Jeg er overbevist om, at det bliver 
frugtbart. Akkurat som jeg er overbevist om, at det fornye-
de fokus på klovsundheden også kommer til at gøre en for-
skel fremover.



Søndergård I/S har fokus på klov
sundheden i deres avlsstrategi
Et stærkt avlsarbejde og et øget fokus på klovene 

er nogle af de værktøjer, der er blevet brugt på Søn

dergård I/S for at mindske risikoen for rette lemmer.

Digital dermatitis og de halte køer
Er du kvægbruger, har du formentlig digital derma

titis i din besætning. Bliv klogere på sygdommen og 

konsekvenserne af den her.
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Ung driftsleder rykker  
reproduktionen i den rigtige retning
Kombinationen af teknologi, god kommunikation 

og en nysgerrig driftsleder har sparket reproduk

tionen i vejret hos Henrik Larsen. 

Andreas,  krydsnings køerne  
og konkursboet
Andreas Grud overtog for fem år siden et konkurs

bo. Avlsmæssigt er han gået i en anden retning  

end den tidligere ejer. Andreas Grud satser på 

krydsninger.

FORSIDE 
VH Brixton datter i 2. laktation 
fra Torben Thorsen, Vinderup 
+33 i NTM – kåret 95 i 
malkeorganer 
Gns. 1,2 år 14.700  kg EKM 
Skyllekontrakt til Viking

Ligger du inde med en god 
historie fra din bedrift, eller har  
du ideer til fremtidige artikler i 
Vikingnyt?  

Eller har du ris eller ros? Så tag 
fat i os. Skriv til kommunikations
medarbejder Jacob Svendsen på 
jsv@vikingdanmark.dk.
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OGSÅ FORDI DER  
ER PENGE I DET
Det er naturligvis et mål i sig selv at sikre bedst mulig trivsel 
for køerne i vores stalde. Vi ønsker alle, at køerne har det så 
godt som muligt. Det er heller ingen hemmelighed, at der er 
bedre økonomi i køer, som trives end i køer, der mistrives. 
Med afsæt i disse to kendsgerninger giver det derfor rigtig 
god mening at beskæftige sig med køernes klove. Og det 
er akkurat, hvad denne udgave af Vikingnyt gør.

Det er ikke forbigået vores opmærksomhed, at 2021 er 
udråbt til at være ”Klovens år”, men uanset om det er 
klovens år eller ej, fortjener køernes klove fokus. For 
køernes skyld og for kvægbrugerens bundlinjes skyld. 

SimHerd har lavet en beregning, der viser, hvad et øget 
fokus på klovsundhed betyder rent økonomisk. 

Beregningen tager udgangspunkt i en 
gennemsnitsbesætning med 200 årskøer og et 
gennemsnitligt niveau af forskellige klovsygdomme. 
Konklusionen er, at den gennemsnitlige besætning kan 
tjene 120.000 kr. om året, hvis halvdelen af klovlidelserne 
bliver behandlet. Det svarer til 600 kr. mere per årsko.

Klovsundhed handler således både om dyrevelfærd og 
økonomi. Klovsundhed er derfor et naturligt fokus på den 
moderne bedrift og dermed også i Vikingnyt.  

Bagom beregningen:
• Forekomsten af smitsomme klovsygdomme (primært 

digital dermatitis, men også klovbrandbyld) bliver 
reduceret fra 50 til 25 tilfælde per 100 årskøer.

• Forekomsten af horn-relaterede klovproblemer 
reduceres fra 30 til 15 tilfælde per 100 årskøer.

• Ydelsen per årsko stiger med 145 kg EKM. 
• Udskiftningsprocenten falder med to procent om året. 
• Kodødeligheden falder med en procent om året. 
• Drægtighedsprocenten stiger med to procent.
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Har du køer med 
proptrækkerklove 

i besætningen?

Proptrækkerklove – en højaktuel problematik, 
som går under radaren
De seneste år er fokus på og udfordringer for-
bundet med proptrækkerklove steget markant. 
Der mangler imidlertid registreringer af netop 
proptrækkerklove. Det er en udfordring, der bør 
være et øget fokus på, således problematikken 
ikke går under radaren ude på bedrifterne. 

Datakvaliteten påvirker arvbarheden
Proptrækkerklove er den egenskab i klovsund-
hedsindekset med den lavest opnåede arvbar-
hed. Det vil sige den egenskab, hvor det er van-
skeligst at opnå en avlsfremgang. Arvbarheden 
påvirkes i høj grad af antallet og kvaliteten af de 
klovregistreringer, der laves på proptrækkerklo-
ve. Jo flere og jo mere præcise klovregistreringer 
på proptrækkerklove, jo tættere vil avlsvær-
divurderingen være på den sande arvbarhed og 
avlsværdi for egenskaben.

Korrekte registreringer er alfa-omega
Anvend kun klovbeskærere, der registrerer klov-
lidelser digitalt i forbindelse med klovbeskæ-
ring i din bedrift. Står man selv for klovbeskæ-
ringen på bedriften, bør man gøre brug af de for-

bedrede muligheder for let og hurtig registrering 
i forbindelse med klovbeskæringen i det daglige.

De styringsmæssige fordele på bedriftsniveau 
er afgørende for, hvorvidt overblikket holdes i 
den enkelte besætning. Husk på, at antallet af 
lagte forbindinger ikke er et mål for god eller 
dårlig klovsundhed i din  besætning. Det er væ-
sentligt at vide præcis hvilke typer klovlidelser, 
der er behandlingskrævende på besætnings- og 
på ko-niveau. Forskellen på behandling af de 
smitsomme kontra de hornrelaterede lidelser er 
betydelige, og derfor er hjælpelisterne i DMS 
nødvendige for det optimale videre forløb med 
fokus på klovplejen i besætningen. 

Får du registreret?
Flere studier indikerer, at arvbarheden for prop-
trækkerklove burde være en af de højeste inden 
for de kendte klovlidelser. Den aktuelle sandhed 
er dog, at arvbarheden for proptrækkerklove er 
den laveste blandt de aktuelle klovlidelser, hvil-
ket udelukkende skyldes manglende registrerin-
ger af netop denne egenskab. 

Derfor er det væsentligt at stille spørgsmålet:
Har du køer med proptrækkerklove i besæt-

ningen? Og endnu vigtigere: Er det registreret?

VikingDanmarks klovspecialist Kurt Bach 
stiller skarpt på datakvalitet.
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 DE 7 
 KLOVLIDELSER I 
KLOVINDEKSET

FOKUS PÅ SUNDHED:

Hulvæg / Byld i den hvide linje
Hulvæg er en ødelæggelse af samlingen mellem hornvæggen og sålehornet  
(den hvide linje). Separationen  strækker sig op under væggen og forsvinder ikke  
ved beskæring. Ved byld i den hvide linje, strækker separationen i den hvide linje sig 
højt op under væggen og involverer lamellerne. Byld i den hvide linje er den dyreste 
klov lidelser, vi har, og hvis bylden når helt op til kronranden, vil køerne aldrig komme 
sig helt. Hulvæg kan skyldes tynde såler, drejninger på aggressivt gulv, skader fra 
inventar etc. 

Balleforrådnelse
Balleråd er et tab af horn i ballen af kloven. I milde tilfælde er der tale om små runde 
huller  i overfladen af ballehornet, og i svære tilfælde er der tale om dybe V-formede  
spækker, der går dybt ned i ballen. Balleråd er sjældent direkte årsag til halthed, men 
kan ødelægge stødabsorberingen i kloven og derfor være årsag til sålesår, 
såleblødninger mm. Det er en af de mest udbredte klovlidelser (cirka 80-90 procent 
af alle køer), men det registreres sjældent i forbindelse med klovbeskæring og er 
ofte ikke behandlingskrævende.

Sålesår / 
Såleknusning / 
Tånekrose
Sålesår er en blottelse af læder-
huden i sålen. Påvirkning af klov-
benets ophæng og reduktion  
i tykkelsen af den elastiske balle-
pude kan føre til sænkning af 
klovbenet og skade på læder huden. 
Sålesår opstår, når horn produk-
tionen i en øde lagt læder hud 
ophører, og hornet efter hånden 
slides ned. En kombin  ation af dårligt 
underlag, lang ståtid, kælvning, 
varmestress kan ofte være en 
udløsende faktor for sålesår.   
Fore byggelse består i rettidig  
klov beskæring, reduktion i stå  
tid, gode gulve, skånehold til 
nykælvere osv. 

Proptrækker klove
Proptrækkerklove er en deformitet af kloven, hvor klovbenet er roteret i 
længderetningen. Yder væggen på kloven vokser ind  under sålen. Den 
indre klovvæg drejer og er ikke i kontakt med gulvet. Proptrækker klove 
er i sig selv ikke årsag til halthed, men der er stor risiko for udvikling af 
svære såleblødninger, og kloven slides ikke normalt og skal derfor 
beskæres oftere end en normal klov. Mange registrerer ikke prop-
trækker  klove, så det er  meget mere udbredt end det, vi ser i 
statistikken. Proptrækker klove menes i høj grad at være  arvelig, men 
ses ofte også på gulve, hvor køerne står rigtig godt fast.

Nydannelse
En nydannelse i klovspalten er en bindvævs dannelse i 
underhuden, som dækkes af en tykt lag overhud. Det 
medfører dårlig vægtbæring i kloven og ofte ses digital 
dermatitis på nydannelsen, hvilket ofte resulterer i en halt 
ko. Nydannelser menes at kunne være arvelige, men oftest 
er årsagen en kombination af uhygiejnisk miljø, glatte gulve 
og fejlbeskæring. 

Såleblødning
Blødningen i læderhuden, hvor sålehornet dannes, viser sig som 
en rødfarvning af hornet i sålen eller i den hvide linje. Blødningen 
i sålen er et tegn på noget, der er sket en til tp måneder tidligere, 
da hornet blev produceret. Såleblødning er ofte meget udbredt 
og kan disponere for andre hornre laterede lidelser som såle  sår 
og dobbeltsål. Årsagen er typisk en kombination af miljø, 
management og muligvis lidt fodring. 

Digital dermatitis
Digital dermatitis (DD) er en smitsom betændelse 
i de øverste lag af huden omkring  klovene. DD er 
typisk placeret i huden bagerst i  kloven, men kan 
optræde overalt i huden  nederst på benene, på 
sålesår og sågar i yver sår foran yveret. DD findes i 
de fleste besætninger og skal håndte res med god 
hygiejne, fore byggende behandling med klovbad 
eller spray og vigtigst af alt hurtig behandling af 
alle akutte og kroniske tilfælde. 

Læs mere om lidelserne og hvordan man behandler dem på vikingdanmark.dk
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Digital dermatitis
og de halte køer

Bakterie spiller vigtig rolle 
Bakterien treponema spiller en vigtig 
rolle i udviklingen af digital derma titis. 
Normalt har treponema svært ved at 
trænge gennem huden, men eksempelvis 
fugt, ammoniak og andre bakterier kan 
svække huden, så bakterien kan inficere, 
og koen bliver ramt af digital dermatitis. 

Det er de færreste besætninger, der ikke har digital 
dermatitis. Tidligere er der lavet undersøgelser, 
der har vist, at der er digital dermatitis i mindst 95 

procent af alle danske besætninger. 
- Og hvis man kigger på klovregistreringerne, der bliver 

lavet cirka 700.000 af om året, er der cirka 18 procent af be-
skæringerne, hvor man finder digital dermatitis, forklarer 
dyrlæge Kurt Bach, der er Vikings klovekspert. 

Meget smitsom
Der er god grund til at bekæmpe sygdom-
men, understreger Kurt Bach. Digital der-
matitis er særdeles smitsom, køerne får 
nedsat ydelse og nedsat reproduktion, og 
i forhold til dyrevelfærd er sygdommen 
problematisk, simpelthen fordi dyrene 
har ondt, når de har digital dermatitis. 

- Jeg tror, de fleste landmænd rent klinisk 
ved, hvordan digital dermatitis ser ud. Det er en 
hudbetændelse, der typisk sidder i det bagerste område 
ved klovspalten. Hud er opbygget af flere lag, vi har en 
overhud, en læderhud og en underhud. I læderhuden, alt-
så det mellemste lag, har vi en masse blodkar og nerver, og 
når en ko er ramt af digital dermatitis, er overhuden væk, 
og der er fri adgang ind til læderhuden, hvor vi altså har 

nerver og blodkar. Det betyder, at det gør ondt, når koen 
går og har det her område i kontakt med underlaget, siger 
Kurt Bach.

Kan blive kronisk
Sygdommen kan få konsekvenser for den enkelte ko. 

- Køerne bliver halte, og hvis de har det på flere ben, 
kan det endda være svært at se, at køerne er halte. 

Hvis man ikke gør noget, så heler koen ofte 
op selv, men sygdomsforløbet tager nogle 

uger, og i denne periode er koen påvirket, 
og hun spreder bakterier til de andre 
køer, forklarer Kurt Bach. Uden behand-
ling kan sygdommen også udvikle sig til 
at være kronisk. Tidligere blev kronisk 
digital dermatitis betegnet som en digital 

vorte, men i dag ved vi, at det er en kro-
nisk form, der ikke nødvendigvis er smerte-

fuld, men til gengæld spreder mange bakterier 
til miljøet. Det er altså lige så vigtigt at få de kroniske til-
fælde behandlet som de akutte tilfælde.  

- Kvier og opdræt i vækst kan få stejle, deforme klove, 
og komme til at gå helt oppe på tåen. De bliver meget rette 
i deres ben, og det kan i værste fald gå ud over holdbarhe-
den af kvierne, lyder det fra kloveksperten.

Sådan behandler du digital dermatitis 
Behandlingen af digital dermatitis  
består af fire trin: 
• Først skal du gøre det ramte 

område grundigt rent for at sikre, 
at salicylsyren virker bedst muligt. 

• Derefter skal du placere salicyl-
syre alene på det ramte område.

• Herefter skal du lægge en 
forbinding med et tyndt lag vat 

eller gaze inderst. Husk at tjekke 
om forbinding sidder ordentligt  
og ikke er for stram. Det skal være 
muligt at have to fingre under 
forbindingen på siden af kloven. 

• Efter to-tre dage skal du fjerne 
forbindingen og vurdere om,  
såret skal genbehandles.

Er du kvægbruger, har du formentlig digital dermatitis i din besætning. 
Bliv klogere på sygdommen og konsekvenserne af den her. 
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Klovsundhed 
er en integreret  

del af NTM
Avlsarbejde og bestræbelser på at få sundere klove 

i besætningen hænger tæt sammen.

VH Clark har 130 i klovsundhed. 
Netop derfor er han brugt i store  
dele af verden. Her en datter fra 
Henrik Graversen, Juelsminde
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Vidste du ...
Arvbarhed udtrykker, hvor stor en del af egenskaben, der 
skyldes genetik. En arvbarhed udtrykkes enten i procent 
eller som et decimal tal, hvor tallet er mellem 0 og 1.  
1 svarer til, at egenskaben udelukkende styres af genetik 
og en værdi tæt på 0 ud trykker en egenskab, som er 
stærkt påvirket af miljømæssige faktorer såsom pasning 
og fodring. 

Arvbarhed udtrykkes også som heritabilitet eller h2.

=
10 indeksenheder x 6kr/årsko/indeksenhed 

60 
kr/årsko

Ko med 100  
i klovsundhed 

Tyr med 120  
i klovsundhed 

Afkom med

110  
i klovsundhed 

Klovsundhed er et samlet indeks baseret på data fra 
hele syv grupperinger, der indeholder de mest bety-
dende klovlidelser. I 2011 blev indekset for klovsund-

hed således en del af det samlede avlsmål i NTM.  
Faktisk er det ganske unikt, at vi har så stærkt et indeks 

for klovsundhed. Det skyldes ikke mindst Nordisk Avlsvær-
di Vurdering (NAV), der var de første i verden til at indsam-
le datamateriale i en kvalitet, der var stærk nok til, at det 
kunne bruges til at beregne og avlsværdivurdere disse van-
skelige egenskaber. Udfordringen er at skelne imellem den 
genetiske arvbarhed og miljøpåvirkningen. 

Samlet arvbarhed 
Klovsundhed har en samlet arvbarhed på 0,05, hvor de enkel-
te klovlidelser svinger i arvbarhed inden for 0,01-0,08. Dette er 
et acceptabelt og brugbart niveau for egenskaber af denne type. 
Det betyder, at vi er i stand til at forbedre egenskaberne via avl.

Akkurat som med klovsundhed var NAV de første i verden 
til at indsamle datamateriale nok til at lave indekset for frugt-
barhed (2005) og yversundhed (2006). Også i disse indekser er 
der tale om vanskelige sundhedsegenskaber med lav arvbar-
hed kombineret med kæmpe avlspotentiale. For frugtbarhed 
og yversundhed er arvbarhederne ligeledes omkring 0,03-0,05. 

Her er potentialet 
Det avlsmæssige potentiale for klovsundhed er i høj grad sty-
ret af den store variation, der findes inden for klovsundhed 
for tyrene. For Holstein, RDM og Jersey gælder det, at der er 
store udsving i tyrenes niveau for klovsundhed. Denne vari-
ation øger potentialet for mulig avlsfremgang – til trods for, 
at egenskaben er vanskelig at avlsværdivurdere.

Der er penge i forbedret klovsundhed
Den beregnede værdi af klovsundhed er defineret som årlig 
merindtjening per årsko. Det vil sige den øgede indtjening 
på både ko og afkom. Værdien af en indeksstigning er 6 kr. 
per årsko. Ved fokus på klovsundhed på tyrevalget vil man 
i en Holsteinbesætning opnå et bidrag til merindtjening på 
60 kr. per årsko svarende til 12.000 kr. i en besætning med 
200 årskøer.  
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Søndergård I/S 
har fokus på klov

sundheden i deres 
avlsstrategi 

Forårssolen vælter ind i den rum-
melige stald. Dybstrøelsen får et 
varmt skær, og køerne ligger gan-

ske fredfyldt og nyder både sol og strøel-
se. Det er primært nykælvere samt de 
OBS-køer, som har brug for ekstra op-
mærksomhed, der ligger i halmen. I hjør-
net står et grønt monstrum stille og di-
skret. Indtil for tre et halvt års tid siden 
klovbeskar Bo Bech Søndergård selv de 
omkring 800 Holstein-køer på Sønder-
gård I/S.

- Men vi kunne ikke nå det mellem 
malkningerne, så nu kommer der to klov-
beskærere klokken 8.30 og beskærer 70-
80 køer. Som udgangspunkt klovbeskærer 
vi køerne tre gange om året, siger Bo Bech 
Søndergård og tilføjer, at hvis der opstår 
noget akut, så klovbeskærer han selv.

Ekstra opmærksomhed
Netop klovene har i den seneste tid fået 
ekstra opmærksomhed på bedriften, 
hvor man har haft nogle udfordringer 
med rette lemmer.   

- Vi har kigget på, om det kunne være 
noget arveligt eller noget fodermæssigt, 

og så har vi kigget på klovene, men vi 
har ikke kunnet finde ud af, hvorfor de 
får rette lemmer, fortæller Bo Bech 
Søndergård. 

Flere fagpersoner har været med til at 
vurdere, hvorfor der har været en øget 
forekomst af rette lemmer på  Søndergård. 
Blandt dem er avlsrådgiver Torben Nør-
remark, der med jævne mellemrum har 
gennemgået besætningens dyr. I insemi-
neringsplanen er der ligeledes stor fokus 
på de rette lemmer. I praksis betyder det, 
at tyre, der avler rette lemmer, kun bru-
ges på dyr med krogede lemmer og om-
vendt. Det kan man nemlig styre 100 pro-
cent i  insemineringsplanen. 

- Vi har også været inde at kigge på, 
om kvierne er dækket ind med minera-
ler, siger Bo Bech Søndergård, og tilfø-
jer, at foder og mineraler som udgangs-
punkt ellers ikke skulle have noget at 
sige i forhold til rette lemmer.   

Digital dermatitis  
En anden fagperson, der har besøgt Søn-
dergård I/S, er en af VikingDanmarks 
dyrlæger, kloveksperten Kurt Bach. 

Et stærkt avlsarbejde  
og et øget fokus på 
klovene er nogle af de 
værktøjer, der er blevet 
brugt på Søndergård I/S 
for at mindske risikoen 
for rette lemmer. 

SØNDERGÅRD I/S

Ejet af Bo Bech Søndergård

ANTAL ÅRSKØER:  725

YDELSE 13.521 KG EKM
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Han har blandt andet undersøgt ud-
bredelsen af digital dermatitis på bedrif-
ten. Som det kan læses andetsteds her i 
bladet, kan en af konsekvenserne ved di-
gital dermatitis, især af den kroniske til-
stand, netop være rette lemmer. Af sam-
me årsag har man på Søndergård I/S haft 
et særligt fokus på digital dermatitis. 

 - Hvad angår klovene, har vi prøvet 
at behandle dem tre gange om ugen. Der 
har været lidt digital dermatitis, men 
ikke noget af betydning, siger Bo Bech 
Søndergård og fortæller, at behandlin-
gen har stået på i tre måneder. 

- De sidste tre-fire måneder har vi 
klovbeskåret 116 kvier og lagt seks for-
bindinger. Der kører vi nultolerance. Er 

der noget, bliver der lagt en forbinding, 
tilføjer han og understreger, at registre-
ringerne bliver brugt aktivt for hele tiden 
at se, om der er en udvikling.  

Hvorvidt det er det øgede fokus på 
klovene, der har gjort en forskel, er Bo 
Bech Søndergård ikke som sådan klar 
over, og det er endnu for tidligt at se re-
sultaterne af den ændrede avlsstrategi. 

- Men det ser ud til, at der bliver fær-
re og færre kvier med rette lemmer. Hvad 
der har ændret sig, ved vi ikke præcist. 
Der er ikke noget, vi kan sætte to streger 
under, siger Bo Bech Søndergård.

Hos Søndergård I/S står en klovboks klar. 
Tidligere klovbeskar Bo Bech Søndergård selv. 
Nu sker det kun i akutte tilfælde. 

Søndergård I/S er en veldreven bedrift med en 
god aflastningsboks, hvor billedet her er taget.
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DMS er et godt 
værktøj i forhold til 

at sikre systematisk 
klovbeskæring.

Af Lasse Kruse Ledet, Avls- og klovrådgiver i VikingDanmark 

Har du en klov
beskærings strategi?

Der er stor sammenhæng mellem rettidig og korrekt 
klovbeskæring og sunde klove. Eller rettere til horn-
relaterede klovlidelser. Derfor har klovbeskærings-

strategien stor betydning for klovsundheden ved køerne. 
I DMS er der kommet et analysemodul. Klovsundhed hedder 

det, og her kan man se, hvornår i laktationen køerne bliver be-
skåret. For de besætninger, der tager alle køer to-tre gange om 
året, vil der være stor variation i, hvornår i laktationen køerne 
bliver beskåret. Men vi ser flere besætninger, hvor klovbeskære-
ren kommer oftere, og hvor der bliver fulgt en bestemt strategi. 

Mulighed for besætningsspecifik strategi
Dette kan styres i DMS med styringslisten ”Køer til klovbeskæ-
ring”. Her er der mulighed for selv at lave en strategi, der pas-
ser til ens besætning og staldforhold. Der er stor forskel på en 
stald med sand og skrabegang og en stald med gummigulv i 
meget af stalden. Ydelsen har også en effekt på, hvor meget klo-
vene vokser, højere ydelse giver mere vækst på sålen. 

En generel anbefaling
SEGES har lavet en generel anbefaling. Den lyder, at alle køer 
skal klovbeskæres 60 til 80 dage før kælvning og 60 til 90 dage 
efter kælvning. Herefter er det mere individuelt, hvor meget 

klovbeskæring, der er nødvendigt. Før kælvning er det vigtigt, 
for at sikre, at kloven fungerer, som den skal inden kælvning, 
da hormoner gør, at sener og lameller i kloven strækker sig om-
kring kælvning. Dermed kommer klovbenet tættere til sålen, og 
derved øges risikoen for skader fire uger før og efter kælvning, 
hvilket en rettidig klovbeskæring kan være med til at forebyg-
ge. Klovbeskæring 60 til 90 dage efter kælvning er god, fordi 
køerne her er oppe omkring deres topydelse, og der er høj 
vækst i klovene. 

Strategien herefter er mere individuel og skal tilpasses for-
holdene i den enkelte besætning. På mange bedrifter er klov-
beskæringslisten sat op til at tage køer før goldning, 60 dage 
efter kælvning og igen 180 dage efter kælvning. Dette er fint til 
de fleste køer, men de køer som ikke bliver med kalv første 
gang eller de, som får en kode 60, vil ikke automatisk komme 
med, og derfor risikerer vi, at de får klovskader som følge af 
manglende beskæring. 

En anden fordel ved brug af listen ”Køer til klovbeskæring” 
er, at man kan få den til at tage køer med på listen, som skal 
tilses igen. Med SmartKoen kan man desuden registrere køer, 
som trænger til en beskæring, selv om de ikke automatisk er på 
listen. Det kan være en, som er blevet halt eller bare tænger til 
en ekstra beskæring.
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Meget mere  
VIDEN
Vi er i fuld gang med at lave en podcast om net-
op digital dermatitis. Her vil du få endnu mere vi-
den om digital dermatitis og om forebyggelse 
og  behandling af den.

I podcasten medvirker dyrlæge og klov-
ekspert Kurt Bach samt klov beskærer og klov-
specialist Sofie Bjørn Skovsgaard.

En ny app skal gøre klovregistre-
ringen lidt nemmere. Det fortæl-
ler specialkonsulent hos SEGES, 

Peter Raundal. Appen har fået navnet 
”Nordic Claw App”. 

- Baggrunden for den nye app er, at 
den tekniske platform, som tidligere er 
blevet brugt, var ved at være gammel og 
slidt og skulle opgraderes. I den forbin-
delse lavede vi en rundspørge blandt 
klovbeskær erne i de fire nordiske lande. 
De foreslog et nyt program med meget 
større brugervenlighed, som ikke kræve-
de en speciel platform, siger Peter Raun-
dal og forklarer, at den tidligere platform 
alene var Windowsbaseret. 

Klov-app skal 
forbedre samarbejde 

Diagnoser er revideret
Ifølge Peter Raundal er nogle af de 

mest markante forskelle, at flere diagno-
ser er blevet revideret i forbindelse med 
tilblivelsen af Nordic Claw App.

- Vi vil eksempelvis gerne sætte lidt 
mere fokus på registreringen af digital 
dermatitis. Den findes nemlig i to for-
mer, hvor den ene er kronisk, siger Peter 
Raundal. 

I den nye app er der færre knapper, 
og den er blevet mere overskuelig. 

- Og så kan klovbeskæreren indtaste 
en mail på andre, der beskæftiger sig 
med den givne besætning. Det kunne 
være avlsrådgiveren eller dyrlægen, og 

så sender systemet en rapport til dem 
også. Vi håber, det kan være med til at 
øge samarbejdet mellem de forskellige 
faggrupper, at der er kommet en funkti-
on, der gør det nemt at orientere hinan-
den, siger Peter Raundal.

Et nordisk samarbejde  

Nordic Claw App er udviklet af 
Mtech (Finland) i samarbejde med 
SEGES, Faba (Finland), Animalia 
(Norge) og Växa (Sverige)

VikingDanmark søsætter nu  ”Kloven i Fokus”. Det 
er et nyt initiativ, hvor vi etablerer erfa grupper 
med klovsundhed som det primære fokus. Med-

lemmerne i gruppen skal sætte mål og lave handlings-
planer for deres bedrifter. På den måde kan gruppens 
medlemmer være med til at  motivere, flytte og udfordre 
hinanden. Der vil blive fulgt op på, om handlingsplaner-
ne sættes i gang, og om de har den forventede effekt, så-
ledes de opsatte mål bliver nået. 

Du kan læse meget mere om initiativet på   
vikingdanmark.dk eller kontakte rådgiver Lasse Kruse 
Ledet på tlf.: 29 82 02 52.  

Kloven i 
Fokus 
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Vikings reproklumme

Af Line Fruergaard-Roed, Viking kvægfagdyrlæge og reproduktionsspecialist

Halthedens  
negative spiral

2021 er af branchen og Dyrlægefor-
eningen udnævnt til ”Klovens år”, 
og hvor er det et vigtigt initiativ, 

som forhåbentlig giver genlyd ude i stal-
dene. Det er jo branchens ømme tå, så at 
sige, og for koen er halthed roden til alt 
ondt – også når man tager reprodukti-
onsbriller på. Der er nærmest ikke den 
dårligdom, der ikke følger i kølvandet på 
halthed, og det gælder desværre også 
hele paletten af reproduktionslidelser. 

Halthed disponerer for alle de repro-
duktionsproblemer, man kan forestille 
sig. I forhold til flokkens raske køer vil 
halte køer komme senere i brunst efter 
kælvning og have større risiko for at blive 
acykliske. Her vil æggestokkene ligge i 
dvale i en længere periode, så brunsterne 

helt udebliver. Halte køer, der kommer i 
brunst, har større risiko for at vise svage 
brunsttegn og derfor blive overset af både 
mand, aktivitetsmåler og såmænd også af 
flokfæller. Man kan regne med, at halte 
køer vil blive sprunget på i mindre grad 
end normale dyr i flokken, og de vil vise 
mindre ”stående brunstadfærd”.  Alt i alt 
bliver det et rigtig dårligt grundlag for at 
komme videre med koens reproduktive 
liv, og det bidrager til ”reproduktion” som 
udsætterårsag. Selv om der er langt mel-
lem kloven og koens reproduktionsorga-
ner, hænger de altså uløseligt sammen.

De fysiologiske mekanismer bag sam-
menhængen mellem halthed og dårlig re-
produktion involverer mange mekanis-
mer. Hos halte køer giver smerter og kro-

niske stresshormoner forstyrrelser i 
udskillelsen og reguleringen af kønshor-
monerne. Udviklingen af æg på æggestok-
ken er ligeledes forstyrret. Ud over stress 
og smerter er der en sammenhæng med 
halte køers nedsatte tørstofoptagelse og 
dermed en påvirket energistatus i forhold 
til raske køer. Samtidig vil betændelser i 
klove og ben belaste koens immunforsvar, 
hvilket har negativ betydning for ægge-
stokkens funktion og koens mulighed for 
at vedligeholde en drægtighed. 

Klovens år og alle de initiativer, der 
følger med, giver derfor reproduktionen i 
de danske besætninger et lille skub i ryg-
gen. Forhåbentlig kan den øgede opmærk-
somhed på problematikken hjælpe med at 
vende halthedens negative spiral.
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V
ikingDanmarks bestyrelse 
samt de danske kvægbru-
gere i VikingGenetics’ re-
præsentantskab har god-

kendt, at VikingGenetics kan blive en 
del af en ny europæisk kvægavlsfor-
ening. VikingGenetics har dermed fået 
grønt lys til at indlede processen om 
en egentlig fusion med Evolution og 
Masterrind, der er ejet af henholdsvis 
franske og tyske kvæg brugere.

Større avlsfremgang 
VikingDanmarks bestyrelsesformand 
Anders Levring glæder sig over ud-
sigten til en eventuel fusion. 

- Vores fokus er altid at sikre mest 
mulig værdi i hver enkelt sæddose. 
Fusionen gør, at vi netop kan øge 
værdien af sæddoserne og derved sik-

re en større avlsfremgang, forklarer 
Anders Levring.

- Det skyldes, at medlemmerne 
først og fremmest får adgang til den 
bedste genetik til en konkurrence-
dygtig pris, tilføjer han og understre-
ger, at den planlagte fusion ikke får 
betydning for dagligdagen på de 
danske staldgange. 

- Sagen er den, at VikingGenetics 
primært har stået for indkøb af de bed-
ste tyre samt produktionen af  sæden. 
Det sker nu i et europæisk fælles skab. 
VikingDanmark yder fortsat den dag-
lige service, besøger landmanden og 
tager en tur på staldgangen. Alt det 
ændrer sig ikke, siger  Anders Levring 
og tilføjer:

- Det er fortsat os, det vil sige de 
danske kvægbrugere, der 100 procent 

ejer VikingDanmark. Og navnet Vi-
kingDanmark og de ydelser, vi ken-
der, fortsætter helt uændret. Vores 
vigtigste opgave i VikingDanmark er 
som altid at levere mest mulig værdi 
til den enkelte kvægbruger.

En plads ved bordet
Ifølge bestyrelsesformanden betyder 
fusionen, at medlemmerne i Viking-
Danmark qua Arcowin får en styrket 
position på verdensmarkedet. De nor-
diske kvægbrugere står således stær-
kere i en europæisk avlsforening, end 
de ville gøre alene i VikingGenetics.

- Ved at være en del af fusionen, så 
får vi, der repræsenterer de danske 
kvægbrugere, en plads ved bordet, når 
der skal tages beslutninger om frem-
tidens kvægavl, understreger han.  

Går alt efter planen bliver Arcowin en realitet per 1. januar 2022, og bliver 
dermed Europas største kvægavlsforening. 

KVÆGAVLS  FORENING

VikingDanmark på vej mod

EJERSKAB
I EUROPÆISK
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POUL DISSING 
Struer 
Vestjylland

Hvilke perspektiver ser du i Arcowin?
At vi først og fremmest kan få nogle bedre tyre til 
nogle konkurrencedygtige priser. At skabe et sam-
arbejde, hvor man finder frem til de bedste tyre, det 
er første prioritet og dernæst at sikre en maksimal 
avlsfremgang i fremtiden. 

Hvor tror du, Arcowin kan gøre en forskel  
for dansk kvægavl?
Arcowin kan på sigt forhåbentlig være med til at skabe 
udvikling. Det koster mange penge at forske og udvik-
le de fremtidige avlsmål og egenskaber, og jeg håber, 
at man gennem samarbejdet i Arcowin kan sikre, at 
dansk kvægbrug fortsat er konkurrencedygtigt. Det 

handler om at skabe fremtidens ko, så vi stadig 
kan få lov til at producere mælk. 

Hvad ser du som Arcowins  
største styrke?

At vi er flere lande sammen, så der 
kommer flere forskellige input. 

 Danmark er et foregangsland på 
mange punkter, men vi kan også lære. I 

Arcowin kan vi hjælpe hinanden ved 
blandt andet at dele erfaringer. Også 

selvom, der er lidt forskel på 
vores avlsmål. Jo mere 

viden, vi får, jo stær-
kere  burde vi blive. 

THOMAS  
ANDREASEN
Lintrup 
Sønderjylland

Hvilke perspektiver ser du i Arcowin?
- Jeg synes, det er godt, at VikingGenetics bliver en 
del af Arcowin. Jeg ser det som en løsning for kvæg-
avl i Norden. Og det gør jeg, fordi der skal investeres 
ret mange penge fremadret, hvis vi skal være med 
helt fremme. Der er ingen tvivl om, at Arcowin vil 
være med til at speede udviklingen op. 

Hvor tror du, Arcowin kan gøre  
en forskel for dansk kvægavl?
 - Selvfølgelig skal man være opmærksom på, at 
stort ikke altid er bedst, og at der er forskellige kultu-
rer, der skal mødes. Men Arcowin er i det store hele 
supergodt for dansk kvægavl. Vi kan ikke blive ved 
med at løfte det hele selv. Hvis Viking også skal spille 
en rolle fem-ti år frem, så skal vi kunne levere den 
vare, vi som landmænd ønsker. 

Hvad ser du som  
Arcowins største styrke?
- Det er tre gode selskaber, der er i 
samarbejdet, og som hver især tager 
gode ting med ind. Og grundlaget for 
at kunne investere i fremtidens avl er 
blevet større. Vi er omkring 2.500 
mælkeproducenter i Danmark plus 
dem i Sverige og Finland. 
 Konkurrencen udefra bliver kun 
større og større. Det skal vi 
kunne matche i Viking. 

Hvad mener  
du om Arcowin?
Vi har spurgt fire medlemmer af VikingDanmarks 
repræsentantskab, hvad de tænker om et nyt Arcowin. 
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NIELS ULRIK ANDERSEN
Nørre Aaby 
Vestfyn

Hvilke perspektiver ser du i Arcowin?
-  Man kan sige, at vores ”hjemmemarked” bliver 
større på grund af samarbejdet med Tyskland og 
Frankrig. Og som jeg tolker det, ligner det noget af 
en styrkelse af den sortbrogede race og selvfølgelig 
også en styrkelse af vores embryonsetup, hvor 
 Masterrind og Evolution har arbejdet i en noget 
 større målestok end os. 

Hvor tror du, Arcowin kan gøre en forskel  
for Dansk Jersey?
- Jersey har allerede et godt samarbejde med fransk-
mændene, og det er begrænset, hvor mange Jersey -
køer, der er i Tyskland, men Arcowin kan måske med-
virke til, at der kommer flere Jersey-køer til Tyskland. 
Måske bliver det lettere at sælge 
levedyr og at holde fast i 
 potentielle kunder på 
 Arcowins hjemmemarked. 

Hvad ser du som 
 Arcowins største styrke?
- Forskelligheden fra syd til 
nord. Vi har hver især en 
række styrker, der nu bliver 
samlet, men det er lidt svært 
at sige, der er fortsat 
en del spørgs-
mål, der skal 
besvares. 

LARS IVERSEN
Skamby 
Nordfyn

Hvilke perspektiver ser du i Arcowin?
- Jeg mener, det er rigtigt set af VikingGenetics 
 ejerforeninger, at man er nødt til at være med i noget 
større. Jeg er ikke i tvivl om, at det fremadrettet vil 
kræve rigtige mange ressourcer i forhold til forsk-
ning og udvikling, hvis vi fortsat skal konkurrere og 
levere det bedste avlsmateriale til kvægbrugerne. 

Hvor tror du, Arcowin kan gøre en forskel for RDM?
- Jeg tror ikke, at Arcowin som sådan kommer til at 
gøre en forskel for RDM på avlsdelen. Der vil til gen-
gæld blive videreudviklet nogle avlsteknikker, som i 
og for sig jo ikke er racebestemt. Genomisk selekti-
on er eksempelvis noget, som alle racer bruger, også 
inden for kønssortering tror jeg, alle får gavn af et 
større samarbejde. På den lange bane kan der må-
ske også komme et samarbejde omkring eksport af 
levedyr og tyresæd, og der vil det også være en for-
del for RDM at blive del af en endnu større organisa-
tion med adgang til endnu flere potentielle kunder. 

Hvad ser du som Arcowins største styrke?
For mig at se er det utroligt vigtigt, at Arcowin er 
landmandsejet. Det tror jeg også, der er nogle per-
spektiver i, fordi ejerne har en forståelse for, i hvilken 
retning selskab skal, og hvor der er behov for udvik-
ling og investeringer.  Samtidig kan ejerne også selv 
være med til at samle endnu mere af den data op, der 
er så vigtig for den fremtidige udvikling. 
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5 skarpe
til Hans Peter Bay,  
adm. direktør i VikingDanmark  

Vil en eventuel fusion forandre 
det VikingDanmark, vi kender? 
- Nej. Vores navn, vores services, vores 
logo - alt er det samme. Det er IKKE 
VikingDanmark, der fusionerer. Det er 
VikingGenetics.

Hvorfor giver en fusion mening? 
- Arcowin giver mening på rigtig mange niveauer. Vores produkt-
palette af sæd bliver klart større, men noget af det, jeg ser 
som den største fordel er, at vi nu får langt flere ressourcer 
til forskning og udvikling. Vi får desuden adgang til en langt 
større population, og dermed mere data og endnu flere tyre. Alt 
sammen vil betyde en markant avlsfremgang. 

Fremtidens indekser, eksempelvis indekset for Sparet foder 
kræver mere forskning og flere ressourcer. Derfor er det så 
vigtigt, at vi fremover er flere, der står sammen.

Franskmændene har 
TPI, tyskerne har RZG 
og vi har NTM. Vil der 
med Arcowin komme 
et fælles totalindeks? 
- Det er der på nuvæ rende 
tids  punkt ingen planer om. 
Skulle det komme på tegne-
brættet, vil danske kvæg-
brugere blive involveret i, 
hvilke avlsegenskaber, der 
er vigtige for økonomien 
og der med skal vægte i et 
eventuelt fremtidigt avlsmål.

Tyrestationen i 
Assentoft – hvad skal 
der ske med den? 
- Tyrestationen i Assentoft 
vil fortsætte uændret med 
fuld produktion, både hvad 
angår konventionel og 
kønssorteret sæd. 

Vi har verdens bedste 
afprøvede tyre blandt kød-
kvægs racerne, vi bruger 
på malkekvæg. Hvad sker 
der, når vores nye kollegaer 
i Tyskland og Frankrig 
for alvor opdager, at de 
mange fordele ved at bruge 
kødkvæg på malkekvæg? 
- Vi er i den grad godt klædt på, 
hvis efterspørgslen på eksempel-
vis Blåkvæg stiger markant. Vi 
har et rigtig godt avlsprogram og 
mange velafprøvede tyre samt 
mange unge tyre på vej. Derfor kan 
vi hurtigt udvide vores kapacitet. 
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SP OT PÅ DE NYE PARTNERE

Evolution
Evolution er en fransk kvægavlsforening, der er ejet 
af franske  landmænd. 

De franske kvægavlsforeninger har været igen-
nem den samme rejse som de danske; Evolution så 
dagens lys i 2013 og er resultatet af en række fusio-
ner gennem de seneste 70 år. Evolution arbejder 
både med produktion af sæd, forskning og udvikling 
og har pt. også alle inseminører ansat, ligesom 
 Evolution arbejder med andre  dyrearter. Det, der 
skal fusionere ind i  Arcowin, er udelukkende kvæg-
genetik-delen. Det vil sige tyrene, sædproduktionen, 
udvikling omkring  genetik og sæd samt  det interna-
tionale sædsalg. Alle andre dele af Evolution forbli-
ver i et fransk service selskab, akkurat som vi kender 
det i VikingDanmark i dag. Evolution skal således i 
gang med en ”skilsmisse” tilsvarende den, Dansire 
gennemgik i 2008, hvor  Dansire blev delt op i Viking-
Danmark og  VikingGenetics.

Har en stolt tradition 
Evolution dækker især det vestlige Frankrig og har 
en stolt tradition for kvægavl. De er specielt stærke 
på Holstein med 1 mio. køer. Evolution er også 
stærke på Normande (fransk malkerace med mere 
kød) ligesom de har en lang række kødkvægsracer i 
deres avlsprogram eksempelvis Charolais. Desuden 
har de en Jersey population på 10.000 køer. Her er 
der allerede indgået et avls sam arbejde med Viking 
Jersey i 2018, og der er derfor allerede nu gode 
erfaringer med samarbejdet med Evolution. 

• 3 mio. sæddoser sælges på hjemmemarked 
• 1,8 mio. sæddoser sælges internationalt
• To tyrestationer
• Donorstation til kvier hvor der produceres 

embryoner
• Salgsfirma i Spanien og Tyskland

Masterrind
Masterrind har rødder i en stolt tradition inden for 
tysk kvægbrug, og foreningens historie kan føres 
 tilbage til den første, tyske kvægavlsforening, der blev 
 oprettet i 1876 i Fischbeck ved Elbens bredder vest 
for Berlin. 

Holstein er den største race i Masterrind og byg-
ger på en population på 600.000 registrerede 
Holstein- køer. Derudover har kvægavlsforeningen ef-
fektive avlsprogrammer for Fleckvieh og Brunkvæg 
og ikke mindre end 26 kødkvægsracer i sin palette. 

Avlsmæssigt har Masterrind haft stor fokus på 
 embryonprogrammer og har et effektivt setup om-
kring donorstationer, skylning, OPU mv.

Masterrind er desuden den største eksportør af 
 levende dyr i Tyskland. Omkring 160.000 dyr, herun-
der 35.000 Holstein-køer, bliver således eksporteret 
til blandt andet lande i EU, Afrika og Asien samt  
til Rusland. 

I Masterrind går arbejdet nu også i gang med at få 
skilt avlsdel og servicedel. Servicedel med inseminø-
rer, landmandskontakt, levedyrseksport osv. forbliver 
i  Masterrind, og avlsdelen fusioneres ind i Arcowin.

• 1,7 mio. sæddoser sælges på 
hjemmemarkedet

• 1 mio. sæddoser sælges internationalt
• To tyrestationer
• Donorstationer til kvier i Nückel
• Datterselskaber i Tyrkiet, Holland, 

Storbritannien, Polen, Rusland m.fl.
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Kombinationen af teknologi, god kommunikation og en nysgerrig driftsleder 
har sparket reproduktionen i vejret hos Henrik Larsen.  

Ung driftsleder rykker  
reproduktionen i den 

rigtige retning 

Henrik Larsens bedrift består af to ejendomme. På den ene 
er 280 Jersey-køer, på den anden er 230 Holstein- køer. 
24-årige Kristian Ballebye kender bedriften ganske godt. 

Fra før han blev konfirmeret, har han arbejdet på gården. Siden 
har han taget sin landbrugsuddannelse, som produktionsleder, og 
nu er han tilbage blandt Henrik Larsens køer. Denne gang som 
driftsleder på ejendommen med Jersey-køer. Der er mindst én 
ting, der har ændret sig markant, siden han forlod gården til for-
del for landbrugsuddannelsen, og det er Kristian Ballebyes syn på 
Heatime. Han husker, hvordan han blev introduceret for Heatime 
og systemets evne til at identificere brunster. Han husker, at han 
tænkte, at man bare kan bruge sine egne øjne, så hvad skulle man 
bruge Heatime til? 

Han smiler ved tanken, mens han fortæller historien. Sagen 
er nemlig den, at nu bruger han systemet ganske aktivt, og det 

har hjulpet til at forbedre reproduktionen betragteligt. I marts 
2020 var reproduktionseffektiviteten på 0,27 for køerne. Et år 
senere var den på 0,38. 

For kvierne er reproduktionseffektiviteten steget fra 0,25 
til 0,44. 

Henrik Larsen havde købt et brugt Heatime-system, som 
aldrig rigtig var blevet brugt, før Kristian Ballebye kom til. 
Den unge landmand gav systemet en chance og har altså 
brugt det til at gøre en forskel. 

- Heatime er en stor del af det; vi rammer brunsterne me-
get bedre, slår Kristian Ballebye fast.  

Har gjort en forskel
Brett Yanz er inseminør på bedriften. Han understreger, at 
 Heatime ikke skal have al æren for de flotte resultater. 

vikingnyt | MAJ 202120



Det bliver i familien
Henrik Larsens bedrift består af to ejendomme. På den 
ene er Kristian Ballebye driftsleder. Den unge driftsleders 
resultater har imidlertid også givet genlyd på den anden 
ejendom. Derfor har driftslederen herfra, der aldrig rigtig 
har brugt Heatime, været forbi for at se Kristian Ballebye 
over skulderen. Når det sker, er det ikke blot to kollegaer, 
der mødes. Det er også to generationer. Driftslederen på 
Henrik Larsens anden ejendom er således Kristian 
Ballebyes far. 

LANDBRUG VED BRØNDERSLEV

Ejet af Henrik Larsen

Antal Årskøer:  509 (Holstein og Jersey)

YDELSE 10.882 KG EKM

 Kristian Ballebye fortjener et skulderklap, fordi han har væ-
ret med til at gøre en forskel. Det var Kristian Ballebye, der 
fik Heatime hevet op af skuffen. Det er ham, der blandt andet 
bruger systemet til at fange de køer, der ikke er på toppen, og 
det er ham, der lytter og justerer i det daglige. 

- Det er virkelig flot, at Kristian på så kort tid er lykkes med 
at forbedre reproduktionseffektiviteten, siger Brett Yanz.

- Kristian er nysgerrig og rigtig god til at lytte, og så er han 
dygtig, ingen tvivl om det, tilføjer han og forklarer, at Kristian 
Ballebye er til stede, når Brett Yanz inseminerer, og at de ud-
veksler informationer. Det er denne kommunikation, der er 
vigtig for en god reproduktion, understreger Brett Yanz. 

Får en god snak
Kristian Ballebye er enig og uddyber: 

- Vi får en snak om, hvad jeg kan gøre bedre, så vi får køerne 
med os og taber ikke nogle i svinget. Det har helt klart rykket. 
Jeg går og tænker noget mere over tingene, når vi har snakket 
sammen, og jeg får fulgt op på de dyr, der måske ikke viser 
brunst, siger Kristian Ballebye og tilføjer, at et meget konkret 
eksempel på, hvordan det gode samarbejde gør en forskel, er, 
at Brett Yanz gør opmærksom på de dyr, der har cyster.  

- Og de dyr, der har cyster, får jeg behandlet af dyrlægen, og 
tre ud af fire kommer med kalv, sige Kristian Ballebye.  

Skal holdes i luften
Brett Yanz har været inseminør siden 1989. Han understreger, 
at også vedholdenhed er et nøgleord, hvis man ønsker en stærk 

reproduktion. Det gælder om at holde fast og ikke slække, når 
reproduktionen går godt.  

- Når først vi har fået flyveren op at flyve, skal vi holde den 
i luften. Vi må gerne sætte yderligere realistiske mål. Jeg har 
dog set flere gange, at når vi kommer op, så begynder folk at 
miste grebet, og så begynder flyveren at dale igen, siger han og 
understreger, at det blandt andet derfor er så vigtigt med den 
jævnlige dialog. 

- Vi kan jo meget mere end blot at inseminere, og det er dej-
ligt, at man kan hjælpe en landmand med at spare nogle penge, 
siger han.  

24-årige Kristian Ballebye var også i praktik på Henrik Larsens bedrift. 
Herudover var han et smut i Schweiz, hvor han ligeledes var i praktik. 

Nu er han driftsleder på Henrik Larsens ejendom.  
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Mød de unge landmænd

Jeg brænder for at 
forbedre tingene. Og 

passer man køerne godt, 
så kommer ydelsen 
sådan set af sig selv.

ANDREAS GRUD,  
MÆLKEPRODUCENT 

Man får vind i håret, når man besøger mælkeproducent 
Andreas Grud og hans 275 køer. Vestenvinden strøm-
mer ind fra Nordsøen, og kun sommerhusområdet, der 

er nærmeste nabo, skærmer lidt. I stalden er der læ. En gruppe 
køer går i dagens anledning for sig selv. Et par af dem følger An-
dreas Grud, som en trofast hund følger sin ejer. Også køerne vil 
gerne have et kærligt klap. Andreas Grud fortæller, at det faktisk 
overrasker ham lidt. For køerne har franske gener i sig, og en af 
den unge landmands største bekymringer 
var, hvorvidt det franske ville påvirke køer-
nes temperament. Gruppen af køer er skilt fra 
de andre, for det er blandt andet dem, vi skal 
se nærmere på i dag.   

En fornuftig pris 
Først lidt om Andreas Grud. Andreas Grud 
var 27 år, da han overtog gården. Den tidlige-
re ejer kunne ikke få enderne til at mødes og 
gik konkurs. Banken overtog landbruget og 
drev det i omtrent seks måneder, før Andreas 
Grud meldte sig som interesseret køber. 

- Jeg fik gården til en fornuftig pris, men 
driften led lidt under, at det var et konkursbo. Man kunne godt 
se, at det havde gået skidt i en periode, og at der kun var brugt 
penge på det absolut mest nødvendige, så der ventede et rime-
ligt stort vedligeholdelsesarbejde, siger Andreas Grud. 

- Jeg tror, jeg var ude at se nærmere på gården ti gange, inden 
jeg købte. Jeg var blandt andet ude at se køerne blive malket om 

morgenen. Mine besøg betød, at mange af de ting, der med ti-
den skulle ordnes, var jeg forberedt på. Og naturligvis var 
ydelsen ikke på toppen. Havde gården været i tiptop stand, 
havde den jo også kostet en hel del mere, fortsætter han. 

En speciel handel
Den unge landmand fortæller desuden, at processen med at få 
handlen på plads også var speciel på den måde, at selvsamme 

bank, som var sælger af gården, var den 
bank, der hjalp ham med finansieringen.

- Så det var ikke et problem at låne pen-
gene. For jo mere banken kunne låne ud til 
mig, jo mindre tab ville den få på ejendom-
men, siger Andreas Grud og understreger, at 
han fik advokatbistand undervejs.

Da først handlen var på plads, kunne 
Andreas Grud smøge ærmerne op og gøre 
det, han hele tiden havde haft mest lyst til; 
fokusere på køerne og driften af gården. 
Faktisk passede det ham fint, at gården var 
træt og trængte til ny energi. 

- Det havde jeg det godt med, for jeg 
brænder for at forbedre tingene. Og passer man køerne godt, 
så kommer ydelsen sådan set af sig selv, forklarer han. 

En anden retning
Andreas Grud har valgt at gå i en anden avlsmæssig ret- 
ning end den tidligere ejer. Den unge landmand satser på 

Andreas Grud overtog for fem år siden et konkursbo. Avlsmæssigt er han gået  
i en anden retning end den tidligere ejer. Andreas Grud satser på krydsninger. 

Andreas,  
krydsnings køerne 

og konkursboet 

Tekst og foto: Jacob Svendsen
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LANDBRUG VED LØKKEN

Ejet af Andreas Grud

ANTAL ÅRSKØER: 280

Årsydelse pr. ko 16.660 kg EKM

ProCross, der er en krydsning mellem Holstein,  Montbeliarde 
og RDM. 

- Det har jeg gjort for at få nogle stærkere og mere holdbare 
køer. Jeg synes, at der i forhold til Holstein måske har været et 
lidt for stort fokus på ydelsen, mens lemmerne og sundheds-
egenskaberne knap har fået opmærksomhed.

Et godt samarbejde
Arbejdet med at lægge om til ProCross er blevet til i et godt 
samarbejde med avlsrådgivere fra Viking. Nu er det Peter 
Smeenge, der er rådgiver, og han og Andreas Grud kender hin-
anden fra tidligere. De har nemlig gået på Bygholm Landbrugs-
skole sammen. Fordele og ulemper blev vendt, før Andreas 
Grud tog den endelige beslutning.

- Peter Smeenge går også meget op i avl og køer, og det er 
vigtigt, at vi kan trække på samme hammel. Vi kommer godt ud 
af det med hinanden, og jeg kan godt lide det, han står for, siger 
Andreas Grud og forklarer, at omlægningen til ProCross har 
været en proces. 

- Vi lagde ud med at krydse 30 procent af køerne for tre år 
siden. Efter halvandet år gik vi op på 50 procent. Nu bruger vi 
kødkvæg på de ringeste 30 procent. Resten bliver krydset efter 
ProCross-konceptet. 

Godt tilfreds
Tilbage til gruppen af køer, som i dag er blevet skilt fra. Andre-
as Grud har brugt dem til at undersøge, hvordan krydsningsdy-
rene præsterer. Og foreløbig er Andreas Grud godt tilfreds. 

- De malker faktisk mere mælk end sammenligningsgrup-
pen. Det er sådan set meget positivt. Vi havde ikke forventet 
en ydelsesfremgang. Det er ikke derfor, vi har taget beslut-
ningen. Det er ren bonus i forhold til, hvad vi har regnet 
med, siger han og understreger med det samme, at rent stati-
stisk er der tale om en lille gruppe, og at det måske kun er i 
første laktation, at krydsningskøerne giver mere mælk - men 
at det bliver rigtig spændende at følge efterhånden, som der 
kommer flere krydsningsdyr. 

En del research 
Før Andreas Grud gik over til ProCross, brugte han en del tid 
på research.

- Jeg har blandt andet læst nogle undersøgelser fra USA, 
hvor de har brugt krydsningen de sidste 10-20 år. Undersøg-
elserne viser, at der er ni procent bedre indtjening på en 
krydsningsko end på en renracet. I forhold til holdbarhed når 
41 procent af krydsningskøerne til fjerde laktation. Hos de 
sortbrogede når 22 procent til fjerde laktation, siger han og 
tilføjer:

- Selvfølgeligt er det ikke sikkert, at man kan overføre un-
dersøgelser fra USA til Danmark, men der var ikke danske un-
dersøgelser. 

Uden for stalden er forårsvejret fortsat lumsk, køligt og med 
rusk. Og inde i stalden vil krydsningerne fortsat gerne lige hil-
se på Andreas Grud. Den unge landmand, der satser på kryds-
ninger og stærke produktionsdyr, som forhåbentligt kan bidra-
ge til en bedre bundlinje.  
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NYT VÆRKTØJ
STYRKER BÅDE 

AVLSPLAN OG 
DIALOG

SimHerd har udviklet et dashboard til Viking, der både laver skræddersyede 
løsninger til den enkelte bedrift og giver et bedre overblik.  

SimHerd har netop introduceret et digitalt værktøj, der 
sikrer et skarpere fokus på den enkelte besætning. Værk-
tøjet hedder kort og godt ”Dashboard” og er unikt desig-

net til VikingDanmark. 
- Dashboardet kan medvirke til, at der bliver udarbejdet den 

mest optimale avlsplan. Man kan eksempelvis lave en bereg-
ning, der viser, hvor grænsen går for, hvor meget kødkvægs-
sæd, der kan bruges i en besætning, forklarer konsulent i Sim-
Herd Jehan Ettema.  

Er besætningsspecifik 
Det, der især gør SimHerds dashboard til et godt værktøj er, at 
indholdet bliver tilpasset den enkelte besætning. 

- Vi har gjort rigtig meget for, at avlsrådgiveren har mulig-
hed for at skræddersy dashboardet til den enkelte kvægbruger. 
Rådgiver og landmænd kan eksempelvis sammensætte forskel-
lige alternative avlsstrategier, som passer til den aktuelle be-
sætning. Det er også muligt at ændre priserne direkte i dashbo-

ardet, mens man taler sammen, i modsætning til før, hvor stan-
dardpriser blev anvendt.

En god dialog
VikingDanmark lægger stor vægt på, at der er en god dialog 
mellem avlsrådgiveren og kvægbrugerne. Her kan dashboardet 
også hjælpe til. 

- Der er mulighed for, at avlsrådgiveren og kvægbrugeren 
kan lege lidt, indtaste forskellige oplysninger og derved opstil-
le forskellige alternativer og herudfra vælge det mest optimale 
scenarie, siger konsulenten fra SimHerd. 

- Vi har samlet tre rapporter i dashboardet. De tre rapporter 
fyldte mange, mange sider og kunne let få landmanden, og os 
andre for den sags skyld, til at stå fuldstændig af. Det har vi 
forsøgt at forenkle, og derfor er dashboardet også et godt dia-
logværktøj, siger Jehan Ettema. 

 - Dashbordet er hverken religion eller hokuspokus. Det er 
kun baseret på fakta, afslutter han.  
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16. april kunne vi informere om, at vi i VikingGe-
netics sammen med tyske Masterrind og fran-
ske Evolution har til hensigt at danne Europas 

største kvægavlsforening kaldet Arcowin.  Med Arcowin er vi 
sikre på, at vi står med en unik mulighed for at give vores med-
lemmer endnu bedre kvalitet for pengene. Vi vil, hvis Arcowin 
endeligt vedtages, ikke blot være Europas største kvægavlsfor-
ening ejet af kvægbrugere, men også være dem, der leverer det 
bedste genetik til fremtidens kvæg brugere. Og her er der mange 
ting, vi skal tage hensyn til. Dags ordenen vedrørende den grøn-
ne omstilling er kommet for at blive, og den bliver vi nødt til 
at forholde os til. Vi vil være med til at ruste jer bedst muligt, 
så produktionen også er rentabel. 

Fødevaresikkerhed og klima er nøgleord
I Norden er vi rigtig godt på vej. Vi har et stærkt dataregistre-
ringssystem, der har sikret, at vi på verdensplan avlsmæssigt 
ligger forrest på sundhedsegenskaber. Det betyder færre syge 
dyr, færre behandlinger, mindre brug af antibiotika, bedre 
dyre velfærd – og i sidste ende et super produkt til forbrugerne. 
Og vi kæmper for at blive endnu bedre. 

På klima- og effektivitetsfronten har vi på forskningssiden 
gang i mange tiltag og investerer blandt andet intensivt i vores 
CFIT-projekt, der registrerer foderoptagelse. 

Med 12 mio. solgte doser i Arcowin (mod tre mio. solgte do-
ser i dag i VikingGenetics) får vi endnu større volumen og der-
med finansielle muskler til at investere i forskning og udvik-
ling – og dermed bedre genetik til jer. 

Nordisk profil og klovsundhed
Vi vil tage den nordiske profil med os ind i Arcowin, så vi be-
varer vores unikke profil. Temaet i dette nummer er klovsund-

hed, hvilket blot er en af de vigtige egenskaber, som gør vores 
køer stærkere, sundere, mere holdbare og i sidste ende mere 
profitable. 

Indtil for få år siden var holdningen globalt, at man ikke 
kunne avle efter klovsundhed, da arvbarheden er forholdsvis 
lav, og det ansås som umuligt at registrere. Fra nordisk side tog 
vi i fællesskab kampen op og opfandt digitale registreringsen-
heder samt et indeks for klovsundhed. Vi har i dag uden tvivl 
verdens bedste registreringssystem for klovbehandlinger – og 
derfor også verdens sikreste indeks for klovsundhed, der sikrer 
os avlsmæssig fremgang på egenskaben. Og det er vigtigt.  Un-
dersøgelser har vist, at dårlige klove og halte køer medfører væ-
sentlig forringet frugtbarhed, ydelse og holdbarhed, og giver 
dermed både dårligere økonomi og dyrevelfærd.

Klovindekset virker
At indekset virker, kan eksemplificeres med Holstein-tyren VH 
Clark, der tidligere er valgt som avlsmatador hos Dansk Hol-
stein. Clark er, med 130 i klovsundhedsindeks på næsten 8000 
malkende døtre, virkelig en tyr, der kan flytte noget. Eksempel-
vis har døtre efter VH Clark kun halvt så meget digital derma-
titis som døtre efter en gennemsnitstyr. 

Selvfølgelig gør avlen det ikke alene – det skal gå hånd i 
hånd med andre managementredskaber. Avlen er imidlertid 
også på klovsundhed et potent middel, da der er stor avlsmæs-
sig variation. Men vi kan blive endnu bedre, for vi er ikke stær-
kere end de data, der kommer ind i kvægdatabasen. Så husk 
derfor at registrere klovbehandlinger, når du klovbeskærer. 
Ikke kun for indeksberegningens skyld, men også så du selv 
kan følge udviklingen i din besætning. Ting man kan måle, kan 
man flytte.  

AVLSCHEFEN  
UDDYBER 

Af Lars Nielsen
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KORT NY T

Har du en drøm om, at din besætning tager sig godt ud, når folk 
klikker forbi din hjem meside eller din Facebook profil, så 
tilbyder VikingDanmark produktion af en profilvideo fra din 
bedrift.

Kort om videoen:
•  Er oplagt som dit coverbillede på facebook eller som header 

på din hjemmeside
• Den er med til at brande dit landbrug
•  Filmen vil have fokus på lige det du synes – dine køer, kalve, 

malkning eller lidt af hvert
•  Længden kan aftales, men optimalt er profil-videoer ca ét 

minut

Vi optager og redigerer
Videoen bliver til i et samarbejde mellem Viking og den enkelte 
kvægbruger. Til slut vil Viking’s logo fremgå, og derfor 
producerer vi videoen til en særdeles attraktiv pris.
Pris for profilfvideo: 2.500 kr.

Er du interesseret kan du kontakte Mads Klitgaard på mail 
mko@vikingdanmark.dk

Tilbud om profilvideo

Brexit medførte en  bekymring for eksporten af levedyr til Eng-
land. Foreløbig ser 2021  imidlertid ud til at blive et rigtig godt år 
for VikingLivestock – også i  England. 

Englænderne er meget tilfredse med de danske dyr af alle 
racer, men ikke mindst krydsningsdyr rummer et stort  poten tiale 
i forhold til eksporten til England. 

Afsætningen af malkende køer til nær markederne i Europa 
går også fint. Det færre antal opdræt i landene omkring os gør, 
der kan blive gode muligheder for øget eksport hertil. Der er 
stor efter spørgsel efter Holstein lavdrægtige kvier netop nu, og 
at der er en forventning om, at efter spørgslen også vil være til 
stede fremover. Kunderne efterspørger kvier insemineret med 
kønssorteret sæd. Tag derfor fat i din rådgiver og få rettet 
inseminerings planen til, så dine salgskvier bliver drægtige med 
kønssorteret sæd. 

Der er eksporteret mange røde kvier de seneste år. Vi arbejder 
på flere ordrer på røde kvier og her begynder vi også at mærke ef-
terspørgslen på kvier drægtige med kønssorteret sæd.

VikingLivestock 
har haft travlt i 2021

Indekset for  
Sparet foder  
bliver styrket 
VikingGenetics har besluttet at investere i end-
nu flere CFIT-kameraer. Det er de  kameraer, 
som hænger over køernes foderbord og bliver 
brugt til at måle køernes foder effektivitet. Det er 
den data, der ligger til grundlag for indekset 
Sparet foder. 

Forventningen er, at der ved udgangen af 
2021 bliver indsamlet data fra omkring 2.300 
RDM- køer, 2.200 Jersey -køer og 3.200 
Holstein -køer. 

Det er en stigning på  omkring 500 RDM- 
køer, 500 Jersey-køer og 1.500 Holstein -køer i 
forhold til nu.
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2020 var trods corona og en usikker 
verden et godt år for VikingDanmark. 
Det afspejler sig i regnskabet. Viking-
Danmark kom således ud af 2020 med 
et overskud på 12,5 mio. kr. Pengene 
kommer imidlertid ikke til at ligge på 
 kistebunden særligt længe. 

VikingDanmark er ejet af sine medlem-
mer, de danske kvægbrugere, og besty-
relsen har besluttet, at hele overskuddet 
skal udbetales til netop dem. 

- Vi er ikke sat i verden for at lave en stør-
re egenkapital for VikingDanmark. Vi skal 
skabe værdi til vores medlemmer, slår 
bestyrelsesformand Anders Levring fast. 

- VikingDanmark går hvert år efter at lave 
et resultat, der balancerer. Vi mener, at 
pengene ligger bedst ude hos landmæn-
dene, og at pengene ikke behøver komme 
ind forbi VikingDanmark først, tilføjer han.

Ifølge bestyrelsesformanden har 2020 
imidlertid været et usædvanligt år, hvor 
aktivitets niveauet har været svært at for-
udsige. Han roser samtidig Viking-
Danmarks medarbejdere for at have ydet 
en ekstraordinær indsats. 

- Tilbagebetalingen er en engangs-
forestilling. Vi stræber som sagt ikke ef-
ter at lave et overskud. Og det er første 
gang, vi udbetaler et overskud, siden jeg 
kom med i VikingDanmarks bestyrelse  
i 2008. 

- Jeg er rigtig godt tilfreds med det 
 regn skab, VikingDanmark har leveret.  
Vi er en forening, der har styr på vores 
 omkostninger. Og vi er en forening, der 
er i stand til at levere et godt resultat ud 
af driften alene. Det er virkelig godt gået 
og bemærkelsesværdigt, siger Anders 
 Levring.

Sådan tilbagebetales pengene: 
Hvor meget den enkelte kvægbruger får retur afhænger 
af, hvor stort et beløb, ved kommende har købt sæd og 
insemineringsservice for. Der bliver således tilbage-
betalt et beløb svarende til fem procent af det beløb, 
landmanden har købt sæd og inseminerings service for. 
Beløbet udbetales ultimo maj. 

TIL VIKINGS MEDLEMMER

PENGE
PÅ VEJ RETUR 
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Vidste du ...
…At når krydsningshundyr gentestes, opnås 
information på pollethed, A2A2 og faderskab. 
Gentestede hundyr vil få beregnet geno miske 
avlsværdital, så snart DairyCross projektet 
har udviklet modellen for avlsværdi vurdering 
af krydsningsdyr. Det vil sige, at hundyr, der 
 bliver testet i forbindelse Dairy Cross 
projektet, allerede har kendt  status for 
pollethed, A2A2 og faderskab. 

Brugsplan Montebeliarde til krydsning

stbnr. Navn ISU Ydelse Malke organer Malketid Temperament A2A2 Pris kr., konv. Pris kr., KSS.

427102 Noelcerneu 147 20 134 104 106 A1A1 130 275

427110 Osuchaux 143 35 119 107 103 A2A2 130 275

427111 Omepal 137 20 118 108 101 A2A2 110 250

427100 Navajo 134 34 118 102 113 A2A2 130

427105 Millenium 130 26 120 116 135 A1A2 130

427085 Malor 129 23 116 101 113 A2A2 110

427089 Marley 126 19 104 105 107 A2A2 110 250

Jersey effektiv 
til at mindske 
størrelsen
En avlsrådgiver stødte på denne vel
fungerende HOL*JER F1krydsning på 
sin vej. I pågældende besætning er der 
ønske om regulering af kostørrelsen for 
at få køer, der passer bedre til 
båsestørrelsen. Det må må siges at være 
nået med dette eksemplar. Kvien havde 
en kælvnings alder på 20 måneder og har 
en aktuel dagsydelse på 40 kg EKM.

Velfungerende HOL* JER 
F1er med 40 kg EKM

Osuchaux med høj ydelse, A2A2 og stærke malke organer
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Tyrekatalog
Vi har sæd på lager af flere tusinde tyre med mange forskellige 
profiler. Vil du gerne have grafer på udvalgte tyre, laver vi gerne et 
katalog, der passer  til netop dine behov og ønsker. Din rådgiver kan 
hjælpe dig, eller du kan bruge ”Design dine tyre” på vores 
hjemmeside – når du har sorteret ned til det ”design”, du ønsker, 
tager du blot en kopi af linket i toppen af websitet og sender det til 
rådgiverassistent Maria Pedersen, mgp@vikingdanmark.dk eller giver 
hende et kald på telefon 87 28 20 05, så hjælper hun gerne.

Nye unge  
tyre på vej
Der er mange spændende Holstein 
tyre på vej – de er i fuld produktion og 
sæd frigives efterhånden, som den 
har været 30 dage i karantæne i  
første omgang til skylninger.

VH Swish, 
(VH Spruce x VH Nerd RC ) Racens 
bedste tyr med +47 i NTM. Ydelse, 
Sundhed og Eksteriør er helt i top. 
Tyren avler middelstore køer, med 
særdeles gode lemmer og malkeor
ganer. Med et YIndeks på 135 er VH 
Swish absolut en af racens bedste 
ydelsestyre. Tyren vil blive brugt aktivt 
i Vikings skylleprogram.

VH SovranP, 
(Simon P x Sniper) VH SovranP er en 
af Vikings bedste pollede tyre med et 
NTM på +32. Tyren har et Yindeks på 
127 med især en høj mælkeproduk
tion. VH SovranP avler store, dybe, 
brede køer med et godt malkepræg. 
Malkeorganerne er veltilhæftede med 
et stærkt yverbånd og lange, tykke 
patter. Tyren bruges aktivt i Vikings 
skylleprogram.

VH Torvald   
(Topmodel x Styx Red) VH Torvald 
har et NTM på +30. Tyren er stærk på 
alle egenskaber – Sundhed og Hold
barhed er i top. Kropsmæssigt avler 
tyren stærke køer af den rigtige type 
med gode velstillede lemmer. Malke
organerne er veltilhæftede med et 
stærkt yverbånd. VH Torvald er en 
god allround tyr som bruges i Vikings 
skylleprogram. 

Designer du selv din tyr?
En af de unikke ting der er mulighed for på Vikings hjemmeside er, 
at du kan designe dine egne brugstyre. Ønsker du tyre med 
specifikke eksteriør eller sundhedsprofiler, er det nemt og 
overskueligt at fremsøge disse tyre. I ”Design dine tyre” er det 
nemlig muligt at angive de accepterede øvre og nedre grænser for 
avlsværditallene på tyrene helt ned på enkelte egenskaber. På denne 
måde får du hurtigt et godt overblik over eksempelvis de tyre, som 
du ønsker til at forbedre patteegenskaberne. 

Dertil kommer filtreringsmulighederne for andre relevante 
egenskaber som blandt andet mælkeproteinerne Beta Kasein (A2A2) 
og Kappa Kasein (BB), samt pollethed.
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International rangering
De fleste lande rundt om i verden har en indeksberegning i 
begyndelsen af april, og ved den seneste beregning var der 
flere interessante rangeringer blandt VikingHolstein  tyrene.

VH Bernell fortsætter sin fantastiske præstation og ligger 
fortsat som den bedste døtreafprøvede tyr i Holland med NVI 
322, og ligger temmelig suveræn med 20 enheders forspring 
til nummer to.

I Tyskland blev det tyske total indeks RZG justeret en del 
med mere vægt på sundhed og mindre på ydelse. Det har 

betydet fremgang for VikingHolstein tyrene i rangeringen, 
hvor de bedste er VH Nader, VH Torvald og VH Crown  
med RZG 156.

I England er det VH HilmarP, som er den nye stjerne.  
Han har et PLI på £796 og ligger på totallisten som nummer 
46, men han er nummer 1 blandt de pollede tyre.

Endeligt er det værd at nævne, at VH Brook er nummer 11 
blandt de døtreafprøvede på LPI-skalaen i Canada.

Langt de fleste danske landmænd har 
taget aktiv stilling til, hvorvidt der skal 
anvendes kønssorteret sæd i besætnin-
gen og i mange tilfælde kombineret med 
brug af kødkvæg. I de første måneder af 
2021 ligger det totale kønssorterede for-
brug ved Holstein i Danmark på 30 pro-
cent, og det er opadgående. 

Rundt om i verden er der stor forskel 
på, hvor meget brugen af kønssorteret 
fylder for landmændene. I nogle lande 

eksempelvis England er forbruget 
væsentlig højere end i de nordiske 
lande, men samtidig er der også lande, 
hvor der stadig er en meget lille anven-
delse af kønssorteret sæd.

VikingGenetics har i foråret og som-
meren lanceret en international kam-
pagne, som har til formål at bringe bud-
skabet om, at der for mange landmænd 
vil være mulighed for en øget profit ved 
at anvende kønssorteret sæd i kombina-

tion med brug af kødkvægsæd ude i ver-
den. Et af de mange interessante ele-
menter i kampagnen er en lille beregner, 
som er udviklet i samarbejde med Sim-
Herd. Den er en light model af 
VikingAnalysen - har du behov for at få 
et tjek på din kønssorterede strategi, kan 
din avlsrådgiver hjælpe dig med en 
beregning og dermed et godt beslut-
ningsgrundlag for din videre strategi.

Kønssorteret sæd stiger støt

VH Monty P er anvendt 
meget som kønssorteret 
tyr – både i Danmark og 

internationalt. Her en 
datter fra Thomas 

Andreasen, Lintrup, der i 
øvrigt også er den stolte 

opdrætter af Monty P.

HOLSTEIN
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Succes med 
pollede tyre
Arbejdet med at fremavle 
top tyre uden horn går 
stærkt. Blandt de seneste 50 
indkøbte tyre til Viking-
Holsteins avls program er 16 
pollede tyre. De er fordelt 
således, at 12 af disse er 
heterozygotiske (Pp) og fire 
er homozygotiske (PP). De 
16 tyre har ti forskellige 
fædre og ti forskellige mor-
fædre, så der er efter hånden 
god variation også blandt de 
pollede tyre. Samtidig har de 
et rigtig flot genetisk niveau 
med +34 i NTM.

Flotte 
rangeringer  
i Australien
Ved den seneste indeks 
beregning i Australien 
kom flere VikingHolstein 
tyre ud med flotte range
ringer. VH Ascari (VH 
Alberta x VH PogbaP) er 
nummer fem blandt de 
genomiske tyre og ligger 
med BPI 539   BPI er det 
australske totalindeks. 
Også VH Heat PP 
(Hotspot P x VH Comxa 
P) ligger flot og er den 
fjerde højeste homo
zygotiske tyr og faktisk 
kun seks BPI enheder 
efter nummer et.

VH Romello har for 
første gang indeks med 
malkende døtre i Austra
lien og kommer ind på 
listen som en flot nummer 
fire. Godt at han stadig 
går i staldene i Assentoft, 
og at han er i fuld produk
tion både med konventio
nelle og XVik doser.

X-Vik sæd ved 
inseminører

Listen over VikingHolstein tyre på 
X-Vik planen, bliver denne gang 
med 15 tyre. Dette er for at sikre 

en god og stabil tilgængelighed af køns-
sorterede doser til alle, specielt med det 
stigende forbrug. Der er derfor hele fem 
nyheder på listen. De 15 tyre, som du ser 
i tabellen, vil være til rådighed hos inse-
minøren. De fem nyheder er VH Fill-
man, VH Dime RC, VH DeeksRC, VH 
Dino P og VH Laurids.

Listen toppes af den velkendte VH 
Nader (Norland x VH Ramis) NTM +42. 
Han er taget af den konventionelle 
brugsplan, men han får et kvartal mere 
på X-Vik listen. De 15 tyre giver dig et 
godt udvalg både med forskelle profiler 
og afstamninger. De har et gennemsnit-
ligt NTM på +33 som er fuldstændigt det 
samme som den konventionelle brugs-
plan.

Tyre med X-Vik sæd hos inseminørerne

Navn NTM

VH Nader +42

VH Fillman +40

VH Dime RC +36

VH DeeksRC +35

VH Broklyn +35

VH Seo PRC +33

VH Dino P +32

VH Ascari +31

VH Laurids +31

VH Stool +31

VH Yngvar +30

VH Baboon +30

VH HilmarP +30

VH Buckard +30

VH Heat PP +26

VH Ascari (+31 i NTM).
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Mor til VH Laurids (+31 NTM) og VH Nader (+42 NTM) fra Vagn Kristensen, Stoholm.

Den konventionelle brugsplan 
bliver denne gang reduceret lidt 
og består af 25 tyre i alt. Årsa-

gen er, at det nu efterhånden er 30 pro-
cent af Holstein insemineringerne, som 
er med X-Vik doser. En logisk konse-
kvens af dette er at udbyde flere tyre på 
X-Vik planen og færre på den konventi-
onelle brugsplan. Det er en fantastisk 
stærk brugsplan med stor variation i 
både afstamning og profiler, så der er 
noget for alle. I toppen af listen ligger 
VH Bleech med imponerende NTM 
+41. Han kommer fra Vikings internati-
onale selektionsprogram og er født i 
Tyskland. Han avler køer med høj pro-

duktion, fantastisk sundhed og høj 
funktionalitet. På de næste pladser fin-
der vi VH Fillman NTM +40 tillagt hos 
Morten Hansen i Vrå og og VH Benny 
NTM +39 tillagt hos Eyvind Olesen i 
Bøvlingbjerg. 

Der er denne gang otte nyheder til 
brugsplanen. Samtidig tager vi en del 
velkendte tyre af listen – tyre som VH 
Nader, VH Brooklyn, VH Bohemy, VH 
Baboon, VH Yngvar og VH Harry P. Det 
er absolut ikke fordi, disse tyre er fal-
det i niveau. Faktisk er de alle på +30 
og opad i NTM og tilmed +42 for VH 
Nader. De er dog ved at være anvendt 
tilstrækkeligt, og så er det jo bare glæ-

deligt, at der er nye, gode tyre at bruge 
i stedet. 

Nye tyre
VH Funen (Freemax x Resolve) NTM +38 
kommer fra Vikings internationale selek-
tionsprogram og er født i Tyskland. Han 
er brugsplanens højeste produktionstyr 
med et Y-indeks på 138, hvor der både er 
fremgang i mælk (116) og i procenterne 
med fedtindeks 131 og proteinindeks 
135. Sundhed og reproduktion er godt 
middel, og det samme gælder for eksteri-
øret med god funktionalitet og en middel 
størrelse. Han avler en rigtig hurtig mal-
ketid på 119. Han har en lidt alternativ 
afstamning til øvrige VikingHolstein tyre. 
Freemax er en Imax x Modesty søn, og 
hans morfar Resolve er en Jedi x Day søn.

VH Norman (Navy x VH Brook) NTM 
+36 er tillagt hos Kurt og Thomas Øster-
gaard i Vamdrup. Han har et Y-indeks på 
129, som er sammensat af gennemsnitlig 
mælkemængde og med super procenter 
specielt fedtprocent. Han har også en 
stærk sundhedsprofil med yversundhed 
118 og generel sundhed 110. Eksteriøret 
er interessant med gode middelstore 
køer, som har en stor brystbredde 117 og 
dybde 109. Yverne er veltilhæftede spe-
cielt i foryvre med indeks 115. Hans mor 
er en højtproducerende VH Brook datter, 
som har en gennemsnitlig ydelse på 
12.750 kg mælk med 5,50 i fedtprocent 
og 4,00 i proteinprocent. Hun er kåret 82 
i helhed med 84 i malkeorganer. Hans 
far – Navy – er en Legendary x Boastful 
søn fra Evolution i Frankrig

VH Dime RC (VH Don Red x VH Bro-
back) NTM +36 er født i Finland. Han er 

Holstein  
BRUGSPLANEN

HOLSTEIN
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VH Norman (+36 i NTM). VH Funen (+38 i NTM).

en god all-round tyr, som giver en stor 
fremgang i væsentlige egenskaber som 
ydelse, hunlig frugtbarhed og yversund-
hed. Han har et Y-indeks på 122. Ved 
reproduktionen er det specielt den hun-
lige frugtbarhed, som er god med 113, 
men også kælvningsevnen på 108. Yver-
sundheden er på 118. Han avler middel-
store køer med en fin balance og tilmed 
rolige køer med temperament indeks på 
116. Han er ud af en rigtig stærk kofami-
lie med god holdbarhed, som vi også 
genfinder i VH DimeRC med holdbar-
hedsindeks på 120.

VH DeeksRC (VH Don Red x VH Red-
ford) NTM +35 er tillagt hos Karsten Jør-
gensen, Esbjerg. VH DeeksRC har en 
stærk reproduktion med hunlig frugtbar-
hed 116 og kælvningsevne 113 og også 
yversundhed med 115 og klovsundhed 
med 116 er helt i top. Eksteriøret er i fin 
balance med middelstore køer, korrekte 
lemmer som er lidt krogede og malkeor-
ganer med god yverdybde og balance og 
korrekt patteplacering. Endelig bør det 
fremhæves, at han avler rolige køer (122) 
og en god holdbarhed (121). 

VH Comply (VH Cassidy x VH River) 
med NTM +34 er tillagt hos I/S Fol-
dagergård, Nykøbing Mors. Han har en 
stærk allround profil, som gør ham let 
at anvende. Han avler en god ydelses-
fremgang med indeks 122. Reprodukti-
onen er god med hunlig frugtbarhed på 
111 og kælvningsevne på 110, men spe-
cielt sundheden er i top. Generel sund-
hed på 122 og 108 for både yversund-
hed og klovsundhed. Eksteriøregenska-
berne og brugsegenskaberne er omkring 
gennemsnittet. 

VH Reason (VH Ramsey x VH 
Brixton) NTM +32 er tillagt hos Frans 
Olav Berthelsen, Allingåbro. Han er 
brugsplanens bedste tyr for holdbarhed 
med 126, og når vi ser på hans profil, er 
det let at få øje på hans styrker. Han er en 
god ydelsestyr med indeks 118. Sundhe-
den er helt i top med 111 i yversundhed 
og 114 i generel sundhed og også repro-
duktionen er god med hunlig frugtbar-
hed 111. Eksteriøret er stærk med mid-
delstore køer med gode lemmer. Malke-
organerne er gode med 116 - stærkt 
yverbånd, god yverdybde og god 
balance. Hans mor er en stærk VH 
Brixton datter kåret VG87. 

VH Laurids (VH Linwood x VH 
Ramis) NTM +31 er tillagt hos Vagn Kri-
stensen, Stoholm J. Han avler en god 
ydelse 122 både med fremgang i mængde 
og procenterne. Døtrene er stærke i 
reproduktion, både hvad angår hunlig 
frugtbarhed 107 og kælvningsegenska-
berne. Eksteriøret er i god balance, hvor 
specielt malkeorganerne er stærke med 
god tilhæftning, yverdybde, yverbånd og 
med pattestørrelse over middel. Endvi-
dere er det værd at bemærke et meget 
højt niveau for holdbarhed på indeks 
124. Han er tillagt på samme ko som VH 
Nader, der forlader brugsplanen med 
+42 i NTM. Denne fantastiske tyremor 
har nu produceret i 0,8 år med 12,600 kg 
mælk med 4,77 i fedtprocent og 3,66 i 
proteinprocent og er kåret 87 i helhed 
med 88 i malkeorganer.

VH Avery P (Adlon P x Levis) NTM 
+27 er tillagt hos Henrik Grønne, Vinde-
rup. Han er en spændende, polled tyr, 
som udmærker sig ved at avle rigtig godt 

eksteriør og gode procenter. Han har et 
Y-indeks på 117 som kommer fra gode 
procenter med indeks 117 og 115 hen-
holdsvis for fedt og protein. Alle hans 
indekser for sundhed og reproduktion er 
over middel. Lemmerne er stærke med 
indeks 116, og også malkeorganerne er 
gode med indeks 119. Han avler super 
yverdybde og god tilhæftning. VH Avery 
P kommer fra samme kofamilie som den 
tidligere brugstyr VH Little (28 i NTM)

VikingHolstein brugsplanen

Antal tyre 25

Antal nye tyre tilføjet 8

Antal forskellige fædre 21

Antal forskellige morfædre 22

Pollede tyre – heraf 1 
homozygotisk 6

NTM (gns) 33

Ydelse 124

Hunlig frugtbarhed 107

Yversundhed 106

Klovsundhed 107

Malkeorganer 112

Malketid 104

Holdbarhed 115
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Specialtyre

Pollede VH tyre med lager

Tyrenavn Far Morfar NTM

VH Lega P VH Laval P VH Soulrun +38

VH SlyPPRC SolitairPR Yoyo +35

Sauna PRC Jacuzzi Red Apoll P +35

Hoover P Hotspot P Imax +34

VH Seo PRC SolitairPR Finder +33

VH Dino P Dream PRC VH Pogba P +32

VH DryPRed Dream P RC VH Dent RC +32

VH SovranP Simon P Sniper +32

VH Liam P VH Laval P VH Rozwell +31

VH Luigi P VH Laval P Come On +31

VH Harry P Hotspot P Jetset +30

VH HilmarP Hotspot P Charley +30

VH MojitoP VH Molde P VH Oggy +30

VH SunrayP VH Slatt P VH Brixton +29

VH Mr PRed VH MeP Red VH Dent RC +28

Hedge PP Hotspot P Barcley +28

Orn RF PP Born P RC Dozer +27

VH Heat PP Hotspot P VH Comxa P +26

VH Poppy PP Adlon P Mission RCP +25

VH HulkP Hotspot P Euclid +26

Stick PP Starr P Superstar +21

VH HoundPP Hotspot P Charley +20

Arax PP Adlon P Milford P +19

Pollede 
Arbejdet med at finde god polled gene-
tik skrider godt frem. Der er efterhån-
den ved at være et godt udvalg af tyre 
med en god profil. I tabellen er en over-

sigt over de mest interessante pollede 
tyre. Bemærk at det er en blanding af 
homozygotiske (PP) og heterozygotiske 
(P). De fleste er endnu med et enkelt 

”P”, men det er værd at fremhæve en 
tyr som VHSlyPPRC (SolitairPR x Yoyo) 
med NTM +35, og som navnet antyder, 
er han homozygotisk.

VH SovranP med +32 i NTM.

Mor til VH POPPY PP.

HOLSTEIN
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Døtreafprøvede
Blandt de døtreafprøvede tyre finder vi 
denne gang en ny i toppen, nemlig VH 
Brixton (Balisto x VH Mandel) med +30 i 
NTM, som er tillagt hos Flemming Peter-
sen, Ribe. VH Brixton har nu 5.500 mal-
kende døtre, og han er ved de seneste 
indeksberegninger steget stille og roligt i 

og velbalancerede malkeorganer med 
stor pattestørrelse både for længde (106) 
og specielt tykkelse (123).

indekserne. Det er tydeligt, at han avler 
køer, der udvikler sig rigtig godt over lak-
tationerne både i eksteriør og ydelse.

En anden nyhed i toppen er VH Nerd 
RC (Nugget RC x Lastyear) med +29 i 
NTM, som er tillagt hos Per Laursen, 
Roslev. Han har godt 2.200 malkende 
døtre, og det er døtre som malker godt 
med gode procenter, er knap middelstore 
og har nogle stærke lemme med god 
klovsundhed på 113. Han er morfor til 
racens bedste helt unge tyr VH Swish 
med +47 i NTM.

Ved seneste indeksberegning intro-
ducerede vi den canadisk fødte Praser 
(Penmanship x Bay MVP). Han er ejet af 
Viking, men står i USA og producerer 
flittigt til mange forskellige markeder. 
Han fordobler denne gang sine døtre og 
har nu 1.650, som malker i de nordiske 
lande. Han holder fast i et flot NTM på 
+26 med en stærk profil med høj pro-
duktion fra både høj mælkeydelse og 
procenter, en rigtig god styrke i døtrene 

Find flere døtreafprøvede tyre på  
www.vikingdanmark.dk.

Døtreafprøvede tyre med sædlager

Tyrenavn NTM

VH Brixton +30

VH Bosman +30

VH Nerd RC +29

VH Oggy +29

VH Beiting +28

VH Bernell +27

Praser +26

VH Brook +24

VH Monty P +21

VH Sparky +19

Specialtyre – eksteriør

Tyrenavn Far Morfar Krop Lemmer Malkeorg NTM

VH Finish Felix Lighter 105 106 120 +32

Pellegrino Topnotch Router 120 97 136 +32

VH Liam P VH Laval P VH Rozwell 110 109 117 +31

VH Stool Skywalker Pledge 113 102 120 +31

Gento Garido Salvatore 110 110 125 +30

Garfield Gywer Bandares 120 106 119 +30

VH Yngvar Yoda Dozer 106 117 125 +30

VH Chariot Charl Jedi 121 100 114 +29

Hedge PP Hotspot P Barcley 115 116 119 +28

VH Mico VH Mandy P VH Bolus 110 109 124 +28

VH Raggat Robson Supershot 112 107 116 +27

VH Goal VH Gambler VH Bolus 109 98 122 +26

VH Polymer Padawan Modesty 115 106 128 +24

Eksteriør
Et godt og funktionelt eksteriør er en for-
udsætning for at få længe levende køer. 
Flere undersøgelser viser, at der en sam-
menhæng mellem specielt gode malke-

organer og levetiden, og indeks for mal-
keorganer har da også en væsentlig vægt 
i NTM-sammensætningen på 0,18, og 
den er dermed kun overgået at ydelse, 

hunlig frugtbarhed og yversundhed. I 
tabellen er vist et udvalg af gode tyre, 
som avler stor fremgang for eksteriøret 
generelt og specielt for malkeorganer.

Praser datter Anton 
Hammershøj.
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Nyt om  
importtyre

Arcowin samarbejdet
Som beskrevet tidligere i bladet er der indgået et samarbejde 
mellem de tre kvægavlsforeninger Masterrind, Evolution og 
VikingGenetics med intension om en fusion til januar 2022. 
Der er allerede fuld gang i arbejdet med at få lavet et fælles 
avlsprogram for Holstein på tværs af landene, hvor vi både sik-
rer en endnu større avlsmæssig fremgang på NTM og får udnyt-
tet en masse synergier ved eksempelvis at kunne arbejde mere 
intenst sammen omkring hundyr programmer. Det vil vi 
løbende holde jer orienteret om i de kommende Vikingnyt.

Første step er at vores palette af tyre bliver endnu større, og 
de første tyre fra avlssamarbejdet er landet. Disse er fortsat at 
betragte som importtyre, og de er dermed beskrevet her. 

Nye udenlandske tyrefædre
Pompadour (Garido x Supreme) med +38 i NTM er en ny sær-
deles spændende tyrefar fra Evolution. Han er en super ydelse-
styr med Y-indeks 130 både med stor fremgang i mælk (122) og 
med mange kilo fedt og protein med henholdsvis 126 og 133 i 
indekserne. Selv med så stor en produktion formår han at avle 
fremgang for reproduktion og sundhed specielt yversundhed 
med 109. Han avler køer med et godt balanceret eksteriør med 
krop 107, lemmer 101 og malkeorganer 113 som er både højt og 
bredt ansat i bagyverne. Der er kønssorterede doser til rådighed 
på ham.

Pellegrino (Topnotch x Router) med +32 i NTM, er ligeledes 
en ny tyr fra Evolution Pellegrino er en helt fantastisk yverfor-

Mor til Perfekt – ny tyr fra Evolution med +31 i NTM

HOLSTEIN
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Udvalgte udenlandske tyre – fuld liste på web.

Navn Far Morfar På tyre- 
farlisten NTM

Hunting Honda Gymnast +39

Pompadour Garido Supreme Ja +38

Metro Merrugyu Supreme Ja +37

Sauna PRC Jacuzzi Red Apoll P Ja +35

Puyol Red Gywer BretanRed Ja +34

Sale P RC SolitairPR Gymnast +34

Hoover P Hotspot P Imax Ja +34

Lipton Lightstar Commander +33

Mirco Mick Altareserve Ja +33

Pellegrino Topnotch Router Ja +32

Hardy Hagar Legendary +32

Perfect Hotspot P Manning Ja +31

Youngster Yoyo Afterburner +30

Gento Garido Salvatore Ja +30

Garfield Gywer Bandares +30

Platon Keith James Bond +30

Hedge PP Hotspot P Barcley +28

Havano PP Hotspot P MissionRCP +27

Orn RC PP Born PRC Dozer Ja +27

Hulk P Hotspot P Euclid +26

Poppy PP Adlon P Mission PRC Ja +25

Stick PP Star Superstar +21

Arax PP Adlon P Milford P +19

Pellegrino fra Evolution (+32 i NTM). Pompadour - en ny tyr fra Evolution (+38 i NTM).

bedrer med indeks 136 med højt ansatte og veltilhæftede yvere. 
Han avler også store køer med kropskapacitet 120. Y-indekset 
er på 119 med høj mælkeydelse (124) og gennemsnitlige pro-
center. Kælvningsevnen er stærk med 115 og yversundheden 
god med 112. Der er kønssorterede doser til rådighed på ham. 

Perfect (Hotspot P x Manning) med + 31 i NTM er også en 
god fransk tyr, som er at finde på tyrefarlisten. Han alver en god 
ydelse (122) med fremgang i mælk og procenter. Sundhed og 
reproduktion er godt middel og eksteriøret er godt med krops-
kapacitet 118, lemmer 106 og godt malkeorganer med indeks 
119. Malketiden er hurtig med 113.

Øvrige udenlandske tyrefædre 
Metro (Merruguy x Supreme) med +38 i NTM er en meget stærk 
ydelsestyr, som samtidig med den høje ydelse formår at avle god 
yversundhed og stærk kælvningsevne. Hoover P (Hotspot P x 
Imax) NTM +34 er en spændende polled tyr, som har en særde-
les tiltalende profil med en god ydelse, hunlig frugtbarhed og 
stærk yversundhed. Mirco (Mick x Altareserve) NTM +33 avler 
store køer med høj produktion og stærke malkeorganer. Endvi-
dere rigtig fine brugsegenskaber for både malketid og tempera-
ment. Gento (Garido x Salvatore) NTM +30 har en stærk over-all 
profil med en god ydelse, reproduktion, hvor det specielt er 
kælvningsevnen er god. Eksteriøret er rigtig godt med gode lem-
mer og super malkeorganer. Der er kønssorteret sæd fra tyren.

Homozygotisk pollede tyre 
Når vi ser på homozygotisk pollede tyre, er det umuligt at se bort 
fra den nye stjerne VH SlyPPRC (SolitairPR x Yoyo) med +35 i 
NTM. Han kommer fra Vikings internationale selektionsprogram 
og er født i Tyskland. Han er en tyr, som avler en høj produktion 
og samtidig formår at forbedre både sundhed og reproduktion. Og 
så er han en superstjerne blandt de homozygotisk pollede tyre og 
ligger i toppen af den totale Holstein liste. Den hunlige frugtbar-
hed er på 111 og yversundheden er 109. Han avler middel store 
køer med gode lemmer. Malkeorganer er på 109 med en god fory-
vertilhæftning. Holdbarheden er helt i top med 123. 

Poppy PP (Adlon P x Mission PRC) med +25 i NTM er en 
anden homozygotisk tyr, som også er tyrefar. Han avler en god 

ydelse med indeks 122 og en stærk yversundhed på 108. Eks-
teriørmæssigt avler han 114 i kapacitet, 114 i lemmer og 116 i 
malkeorganer. Også malketiden er god med 110.

I tabellen er vist de mest interessante importtyre, som 
anvendes og anbefales lige nu. På www.vikingdanmark.dk kan 
du finde mere information om alle tyrene.
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Henrik Grønne har knap 400 
Holstein- køer på sin bedrift 
ved Vinderup nordøst for 

 Holstebro. Og så har han en klar avls-
strategi, hvor blandt andet polledhed 
spiller en væsentlig rolle. 

- Jeg ser ingen grund til at avle efter 
tyre med horn. Hvorfor have bøvlet med 
at afhorne? Der er efterhånden så mange 
gode pollede tyre, så dem kan man godt 
tillade sig at bruge, siger Henrik Grønne 
og tilføjer, at der også er gode afstamnin-
ger med dobbeltpolledhed. 

- På længere sigt vil vi kun gå efter 
minimum p, men helst pp-tyre til vores 
kvier, siger kvægbrugeren. 

- Men vi skal naturligvis ikke gå på 
kompromis med de øvrige ting, vi avler 
efter, understreger han. 

En sidegevinst
Henrik Grønne avler først og fremmest 
efter NTM og køer, der passer ind i hans 
system. 

- Og hvis det udmønter sig i en tyr, vi 
kan sælge til Viking, er det en sidege-

vinst. Vi avler ikke efter udstillingskøer, 
men produktionskøer. Og vi kan mærke, 
at flere og flere køer stort set passer sig 
selv, siger Henrik Grønne og tilføjer: 

- Vi går efter køer, der skal kunne 
give noget mælk og have gode lemmer, 
og vi bruger ikke tyre, der har under 98 
i malketid. Vi har malkestald, og det 
duer ikke med køer, der står for længe i 
malkestalden.

At Henrik Grønne har køer, der kan 
give mælk, blev understreget kort før 
jul, da Dansk Holstein hædrede de bed-

Af Jacob Svendsen

VH Avery P er opdrættet hos Henrik Grønne. Han vægter produktionen 
først, men han har også et strategisk fokus på polledhed. 

Henrik Grønne  
går efter P’erne

HOLSTEIN
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FAKTA

Sted: Vinderup,  Holstebro

ANTAL ÅRSKØER:  363

Ejer: Henrik Grønne

Årlig ydelse: 12.286  kg EKM

ste køer og den bedste kvie. Af de hæd-
rede køer med højeste produktion var 
en af dem at finde i stalden hos Henrik 
Grønne. Den 9,5 år gamle ko havde ydet 
10.991 kg værdistof. 

Et par gode familier
Med andre ord har Henrik Grønne fre-
mavlet en besætning med et højt niveau 
og en vis tilstedeværelse af polledhed. 
Begge dele kommer til udtryk i tyren VH 
Avery P med +27 i NTM, som nu er kom-
met på Holstein-brugsplanen, og som 
Henrik Grønne er den stolte opdrætter af. 

Henrik Grønne fortæller, at han har 
været i gang med skylle kvier i en del år, 
og at han typisk har fire-fem kvier på 
skyllekontrakter om året, og at han også 
tidligere har solgt et par tyre til Viking. 

- VH Avery P er faktisk rent kofami-
liemæssigt tæt på en af de andre tyre, vi 
har solgt. Den sidste tyr, vi solgte, havde 
nemlig en mor, der var helsøster til en af 
samme afstamning. Vi har et par gode 
ko-familier, som vi har skyllet på, siger 
Henrik Grønne og tilføjer, at det altid er 

en god fornemmelse at sælge en tyr til 
Viking. 

- Det er det, man håber, når man laver 
skylningerne, men det er et nåleøje, man 
skal igennem. Det er ikke noget, man 
bare sådan kan forvente. Det er bare et 
kæmpe plus, når det lykkes.

Er avlsmand 
For nogle år siden prøvede Henrik 
Grønne at krydse sine Holstein-køer 
med RDM og Montbéliarde. I stalden 
ser man stadig de røde aner. Han gik 
imidlertid væk fra krydsningerne igen, 
fortæller han og understreger, at der 
bestemt intet var i vejen med krydsnin-
gerne. Det var derfor som sådan ikke et 
fravalg. 

- Men der er nok for meget avlsmand 
i mig til at det kunne blive helt godt, som 
Henrik Grønne udtrykker det. Inden 
længe skal han i øvrigt have gravemaski-
nen i jorden, for han skal have bygget en 
ny stald og udvide besætningen til 600 
køer – hvor så godt som hver og en altså 
bliver ren Holstein.

Henrik Grønne skal bygge en 
ny stald, så han kan udvide sin 
besætning til 600 køer.
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Puyol Red (Gyver x BretanRed) med 
+34 i NTM er en rigtig stærk tyr at kunne 
tilføje til brugsplanen. Han er født i 
Frankrig og er ejet af Evolution. Han er 
en meget stærk ydelsestyr med Y-indeks 
128 med god fremgang i mælk på 112 og 
med høje procenter med fedtindeks 125 
og proteinindeks 123. Reproduktionen 
og sundheden ligger omkring middel, 

Mor til PuyolRed fra Evolution

Nyheder på   
brugsplanen

Den øvrige brugsplan
Den øvrige brugsplan består af den 
heterozygotisk pollede VH DryPRed 
(Dream PRC x VH Dent RC) med +32 i 
NTM +32 fra Per Skarregård, Ringkø-
bing. Han er en stærk ydelsestyr, som 
samtidig formår at opretholde et fint 
niveau på både sundheden og reproduk-
tionen og avler et eksteriør i fin balance. 

og eksteriøret er stærkt med 113 i krops-
kapacitet, 112 i lemmer og 110 i malke-
organer. Endvidere kan fremhæves en 
hurtig malketid på 116. En særdeles 
spændende tyr som også har kønssorte-
rede doser tilrådighed.

Den anden nyhed er VH DeeksRC 
(VH Don Red x VH Redford) som også er 
på Holstein brugsplanen. 

HOLSTEIN
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Tyrefædre

Navn Far Morfar NTM

VH Dime RC VH Don Red VH Broback +36

VH DeeksRC VH Don Red VH Redford +35

Sauna PRC Jacuzzi Red Apoll P +35

Puyol Red Gywer BretanRed +34

VH DryPRed Dream RC P VH Dent RC +32

VH SeoPRC SolitairPR Finder +33

VH Mr PRed VH MePRed VH Dent RC +28

Orn RF PP Born P RC Dozer +27

VH Mr PRed (VH  Me PRed x VH Dent 
RC) med +28 i NTM er tillagt hos Per 
Kragelund, Arden. Tyren er en god 
heterozygotisk polled tyr som avler en 
stor fremgang for ydelse med indeks 
121, hvor der er fremgang både i mælke-
mængde og procenter. Hunlig frugtbar-
heden er i top med 113 og også kælv-
ningsevnen er god med 111. Malketiden 
er hurtig med 112.  På planen finder vi 
også fortsat de to halvbrødre VH Get Red 
(Gonzales R x VH Ramis) med +21 i 
NTM og VH  Mac  Red (MarsdenP  R x 
VH Ramis) med +21 i NTM tillagt hos 
Vagn Kristensen, Stoholm J. VH Ramis- 
koen er også mor til VH Nader og VH 
 Laurids hvor sidst nævnte lige er tilføjet 
 Holstein brugsplanen. VH Get Red er en 

tyr som virkelig kan give fremgang for 
både reproduktion og ydelse og tillige 
avler han super malkeorganer og hurtig 
malketid. VH Mac Red er en særdeles 
spændende tyr med en god allround 
profil. Han avler en god ydelsesfrem-
gang, hvor procenterne er gennemsnit-
lige og med stor mælkemængde. Sund-
hed og reproduktion er over middel, 
hvor han dog skal beskyttes lidt i generel 
sundhed. Den sidste på brugsplanen er 
den tysk fødte, heterozygotisk pollede 
SolitairPR (Salvatore x Balisto) med +23 
i NTM. 

Ud over nyheden VH DeeksRC er der 
også to andre RC-tyre, nemlig VH 
Dime RC og VH Seo PRC. De er begge at 
finde på Holstein brugsplanen.

Puyol Red (+34 i NTM).VH Dry P Red (+32 i NTM).

Tyrefædre
I tabellen kan ses, hvilke tyre vi ønsker 
at anvende på HI-dyrene i den kom-
mende tid. Udover de nyere tyre på 
brugsplanen finder vi også Sauna PRC 
(JacuzziRed x Apoll P) og den homo-
zygotisk pollede Orn RF PP (Born PRC x 
Dozer).

X-Vik
Der er et godt udvalg af tyre med X-Vik 
sæd til rådighed. Disse er VH DryPRed, 
VH Mr P Red, VH Seo PRC, VH Get Red, 
VH Mac Red, VH Dime RC, VH DeeksRC 
og i mindre omfang Puyol Red.

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

41MAJ 2021 | vikingnyt



Er der styr på strategi 
omkring opdræt?
På landbrugsinfo er det højaktuelle Videnskatalog ”God 
Økonomi uden aflivning af jerseytyrekalve” offentlig-
gjort. Se og hent det fulde dokument på landbrugsinfo 
eller kontakt din Viking avlsrådgiver for at høre nær-
mere. Udnyt de hjælpeværktøjer der er til at få tilpasset 
avlsstrategien til driftens rammer på netop din bedrift.

Jersey skriver historie

I år er det 125 år siden, de første jer sey dyr 
kom til Danmark. Baggrunden var ønsket 
om en effektiv ko med høj produktion af 

smørfedt. I løbet af denne periode har der 
været en utrolig udvikling af både genetik og 
management omkring koen. Verden omkring 
har heller ikke stået stille. Trends og krav i 
kombination med nye teknikker og metoder 
er til stadighed med til at geare denne proces 
op. Dansk Jersey er frontløbere i forhold til 
udnyttelsen af potentialet ved øget avlsfrem-
gang ved hjælp af selektion og differentierede 
beslutninger forud for insemineringerne. Det 
vil sige velovervejet brug af genomisk test, 
kønssorteret sæd og an ven delse af kødkvæg. 

Aktuelt skrives der historie, da jersey  
udfaser  den konventionelle brugsplan. Nu er 

fokus på indsatsen med at skabe værdi for alle 
kalve, hvad enten det er renracede jerseykvie-
kalve eller krydsningskalve. Ved udgangen af 
april måned er 88 procent af renracede inse-
minering forslag X-Vik akkurat som brugen af 
kødkvæg er støt stigende. Fremtidens jersey-
kvægbrugere har taget stilling. - Tak for det.

Næste punkt er at gøre sig klar på den større 
mængde dyr i kalvestalden, der skal håndteres 
inden, de skal videre på bedste vis. 

For 125 år siden startede en visionær kvæ-
gavler Jørgen Larsen, Gaardbogaard, rejsen for 
jersey i Danmark. Ingen tvivl om at bæredyg-
tighed, klima og dyrevelfærd er parametre, der 
skal fokuseres på i fremtidens avlsmål. I kom-
mende tid skal avlsforum sætte mål 2030, så 
jerseykoen fortsat viser sit værd.

Bent Olesen
Formand Dansk Jersey

Flotte internationale 
rangeringer til VikingJersey

Efter offentliggørelse af avlsværdital i flere andre førende 
Jersey-lande i april måned, kan vi med stolthed opliste en 
hel række tyre, som ligger helt i top på nationale skalaer 
verden over. 

Nedenfor er der lavet liste over, hvor mange Viking-
Jersey tyre der ligger i landets topti.

UK:
•  7/10 for PLI, blandt genomiske tyre – VJ Bernal #2
•   9/10 for “healthy cow index”, blandt genomiske tyre 

– VJ Lobster #1
•   6/10 for PLI, blandt døtreafprøvede tyre – VJ Gislev #2
•  10/10 for “healthy cow index”, blandt døtreafprøvede 

tyre –VJ Tudvad #1

Canada: (kun døtreafprøvede)
•   6/10 for LPI – VJ Zummit #3

USA: (kun døtreafprøvede)
•   4/10 for JPI – VJ Samson #3 og VJ Gislev #4
•  8/10 for F- & P% – VJ Dee #1
•  6/10 for celletal – VJ Gislev #2
•  7/10 & 10/10 for frugtbarhedsegenskaber - VJ Hama #1

Australia: (kun døtreafprøvede)
•  VJ Quintana #5 for både BPI og frugtbarhed

JERSEY
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Dansk Jersey årsmøde 2021  
afholdes i Himmerland

Dansk Jersey årsmøde afholdes den 10. 
september i området omkring Hobro og 
Aars. Årsmødet arrangeres af Jersey 
Aktivitetsudvalget i Himmerland i sam-
arbejde med Dansk Jersey. 

I år har vi rystet posen med hensyn til 
programmet, så årsmødet i år bliver holdt 
over én dag, og selve årsmødet bliver 
holdt fredag eftermiddag – der fastholdes 
to besætningsbesøg. Det faglige møde 
samt aftenfesten bliver i skønne omgivel-

ser på golfresortet ”Himmerland”. Som 
ledsagerarrangement tilbydes en tur, 
hvor man kan nyde nogle af de fine 
muligheder, som resortet tilbyder. 

Fredagen starter med et besætningsbe-
søg hos Dorthe og Lars Beck Hansen, 
Døstrup ved Hobro, hvor morgenmaden 
bliver spist. Bedriften har 270 højtydende 
årskøer, og alle de genomiske testede 
kvier går i ny stald fra 2017. Besætningen 
er recipientbesætning for Viking. 

Derefter køres til Henny og Jan Peder-
sen, Hødalen ved Aars, hvor frokosten 
vil blive nydt. De 280 økologiske årskøer 
malkes i GEA malkekarussel. Også her 
testes alle kvier og går i ny stald fra 
2017. Der anvendes en del pollede tyre i 
besætningen. Efter dette besøg køres til 
”Himmerland”, hvor årsmødet og festen 
afholdes. 

Invitationen sendes på mail til alle 
Jersey mælkeproducenter senere.

VJ Haley datter, Dorthe og Lars Bech Hansen. VJ Massa datter, Henny Jensen og Jan Pedersen.

Legater til unge 
jerseyfolk
I forbindelse med årsmødet kan der uddeles 
legatpor tioner til unge Jerseyfolk – henholds-
vis ”Dansk Jersey’s Legat” og ”Rejse- og 
uddannelseslegatet til Jerseyungdom”.  
Begge legater tildeles unge, som har vist inte-
resse for racen samt lyst og evner til arbejdet 
hermed. Ansøgning med angivelse af bag-
grund, nuværende beskæftigelse, planer og 
mål med en eventuel legat portion fremsendes 
til Dansk Jersey (phj@vikingdanmark.dk) 
senest den 3. august 2021.
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Alternativ  
OnFarm dyrskue

Europæisk Online 
Jersey Show

Dansk Jersey har grundet COVID-19 og dermed aflys-
ning af en lang række lokale dyrskuer samt landsskuet, 
valgt at afholde et landsdækkende OnFarm dyrskue 
rundt i Danmark. Her vil to dommere køre landet 
rundt og bedømme interesserede udstilleres jerseykøer 
og kvier på bedrifterne. 

Afviklingen foregår i starten af juni, således der vil 
kunne sendes videomateriale videre til det virtuelle 
dyrskue afviklet i Europæisk Jersey Forum regi.

På initiativ af den franske jerseyforening, arrangerer for-
eningen og den europæiske Jerseyforening (EJF) for første 
gang et europæisk Jersey show. Dog ikke et fysisk 
dyrskue, men et online-show, hvor deltagerne indsender 
video af de dyr, man tilmelder konkurrencen. Følg med 
på EJF’s Facebookside ”European Jersey Forum”. Her vil 
der fra slutningen af juni til midten af juli blive afholdt et 
virtuelt europæisk dyrskue, hvor tilsendte videoer vil 
blive bedømt i forskellige kategorier og afgørelserne af de 
enkelte klasser vil ske løbende. Efter sidste tilmelding 
den 15. juni, vil der på facebooksiden blive meldt ende-
lige bedømmelsesplaner ud.

Høj aktivitet omkring 
strategiske tilpasninger  
på avlsstrategien
Aldrig har der været så høj aktivitet omkring så bety-
dende ændringer i insemineringsplanerne, som det  var 
tilfældet for Jerseybrugerne i løbet af marts og april 
måned. Det vurderes at stort set alle Jersey bedrifter har 
haft gjort sig de nødvendige overvejelser, om den fremti-
dige strategi for opdræt og udfasning af konventionel jer-
seysæd frem mod kælvningerne efter årsskiftet. 

For de aktive insemineringsplaner, der er i DMS, så er 
andelen af X-Vik kønssorterede forslag steget til lige knap 
90 procent af alle jersey malkeraceforslag.

Aflysning af 
internationale 
møder
De to internationale Jerseymøder, som var 
planlagt i september måned, det vil sige 
Europæisk Jersey Forum (EJF) møde i Frankrig 
og Verdens Jersey foreningens møde på 
Jerseyøen, er begge aflyst. EJF-mødet i Frankrig 
er udskudt til september 2022. Næste møde i 
WJCB bliver i Australien, april 2022.

JERSEY
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Yverdybden ændres ikke til trods for stigende ydelse

Gennem de seneste fem år har den positive avlsmæssi-
ge udvikling for både foryvertilhæftning og foryver-
dybde kunnet kompensere for den stigende ydelse  

og den deraf følgende hårdere belastning af yverne. 
Den avlsmæssige udvikling blandt køerne, for de to yver-

egenskaber har været henholdsvis 3,6 indeksenheder for for-

yvertilhæftning og 5,4 indeksenheder for yverdybde. I samme 
periode er Jerseykøernes ydelse steget med 491 kg EKM. 
Resultaterne af at genetikken i køerne er blevet bedre og 
bedre er, at Jerseykøerne i perioden fra 2015 til 2020, har 
kunnet fastholde samme kåring for foryvertilhæftning (5,3)  
og for yverdybde (5,2), til trods for ydelsesstigningen.

Konventionel sæd 
efter aktuelle tyre 
til rådighed hos 
inseminøren

Med en anvendelse på under ti procent 
 konventionel sæd af det anvendte for-
brug af jersey sæd udfases den officielle 
brugsplan for konventionel sæd. Der vil 
stadig være mulighed for at anvende 
konventionelle og aktuelle toptyre for 
jersey, ligesom der naturligvis stadig vil 
blive genereret insemineringsforslag 
med konventionelle tyre forslag i DMS 
inseminerings planen. 

Der vil blive lavet forslag med de 
aktuelle jersey tyre, som er til rådighed 
hos din tilknyttede inseminør, ligesom 
der stadig udleveres og udskiftes hvilke 
konventionelle jersey tyre, som bliver 
udleveret til insemi nørens sædlager.

VJ Perez (VJ Pick).
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Avlsfremgangen har generelt væ-
ret stor over det seneste år. 
NTM-værdien på solgte sæddo-

ser har i gennemsnit været 3,5 NTM hø-
jere end på de doser, som solgtes året før. 
Den gennemsnitlige NTM-værdi på 
solgte doser, både konventionelle og 
X-Vik, var i marts måned på +23,9.

Fire nye tyre på Jersey X-Vik brugsplanen 
VJ Glyck (VJ Giant x VJ Haun) med 
NTM +25, tillagt hos Torben Hørlyck 
Jørgensen, Vandel, er en tyr som avler 
høj ydelse af værdistof, god yversund-
hed og holdbarhed. Døtrene efter VJ 
Glyck forventes at blive middelstore og 
med en god fodereffektivitet.  

VJ Superb (VJ Sort x VJ Perez) med 
NTM +24 er tillagt hos Birkelygård, 
Gesten. Moderen kommer fra Viking 

Embryo (født hos Søren Boman, Fyn), 
hvor hun også har tillagt VJ Laster, VJ 
Lando og VJ Honda. VJ Superb avler høj 
værdistof ydelse, særdeles god frugt-
barhed, yversundhed, og klovsundhed. 
Døtrene forventes at blive store, med 
gode lemmer og med højt ansatte yvere. 

VJ Ribe (VJ Dandi x VJ Livius) NTM 
+22 er tillagt hos Sønderfenner Jersey, 
Ribe. VJ Ribe avler som de foregående 
også høj produktion af værdistof. Tillige 
avler VJ Ribe fremgang for alle sund-
hedsegenskaber og holdbarhed. Døtrene 
efter VJ Ribe forventes at blive af særde-
les god type med særdeles stærkt tilhæf-
tede og højt ansatte yvere.

VJ Henk (VJ Higher x VJ Link) NTM 
+22 er tillagt hos Adelgaard Jersey ved 
Skjern. VJ Henk avler både høj mælke-
mængde og høj værdistof produktion.  

Højt niveau på  
X-Vik brugsplanen  
og stor avlsfremgang

De 12 tyre på Jersey X-Vik planen har otte forskellige fædre og ni forskellige morfædre. 
Alle er positive for yversundhed, holdbarhed og malkeorganer. Det gennemsnitlige niveau 
for de vigtigste egenskaber er vist i tabellen. Det er vigtigt at bemærke, at der i NTM også 

indgår den pollede tyr, VJ Waskiv P, som ligger lavere end de øvrige, med NTM +16. 

Egenskab Gennemsnit

NTM 24

Y-indeks 119

Frugtbarhed 103

Yversundhed 110

Lemmer 108

Malkeorganer 110

VJ Henk avler også god frugtbarhed, hold-
barhed og fremgang for alle sundheds-
egenskaber. Døtrene efter VJ Henk kan 
forventes at få særdeles gode lemmer, højt 

VJ Glyck. Ny ydelsestyr på brugsplanen, med Y-indeks på 128. VJ Henk. Ny brugstyr som avler prima lemmer og malkeorganer.
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ansatte yvere, samt patter som er både 
længere og tykkere end gennemsnittet.

Boblertyre rammer nye højder i NTM
Der er spændende nye tyre med flot højt 
NTM-niveau på vej. VJ Luxplus (VJ Luxi 
x VJ Samson) topper for Jerseytyrene 

med hele +32 NTM, hvor ydelsen skal 
fremhæves med ekstreme procenter. 
Endnu en spændende tyr, der er kom-
met med tal er VJ Happens (VJ Habbit x 
VJ Klov). VJ Happens har +30 NTM og 
bidrager med gode procenter samtidig 
med at niveauet for sundhedsegenska-

berne frugtbarhed og yversundhed, samt 
malkeorganer forbedres. Begge tyre har 
den ønskede profil for både Beta- og 
Kappa- Kasein, ligesom de begge er star-
tet op i sædproduktionen.

VJ Livius datter nr. 4299, fra Sønderfenner Jersey. Mor til den nye brugstyr 
VJ Ribe.

VJ Samson datter fra Tastum Jersey, Stoholm.

VJ Perez datteren som er mor til  
VJ Laster, VJ Lando, VJ Honda  
og VJ  Superb. Opdrættet af Søren 
Boman, ET i VikingEmbryo 
projektet og nu på Birkelygård
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Martin Van Vliet er i gang med en proces, der skal gøre hans 
besætning til en ren Jersey-besætning.

VJ Domino 
– En ny tyr fra Martin Van Vliet

Af Jacob Svendsen

Martin Van Vliet slår straks et 
smut forbi computeren i stald-
kontoret, da vores snak er ved 

at være forbi. Kort forinden stod vi i stal-
den, hvor en vis mangfoldighed hersker. 
Martin Van Vliet har både Holstein-køer, 
Jersey og krydsninger af de to racer gåen-
de i sin stald. Og det er akkurat oplysnin-
ger om en af krydsningerne, Martin Van 

Vliet ønsker at kaste et blik på i DMS. Den 
krydsede ko, nummer 4085, gør det nem-
lig ganske godt, og et spørgsmål trænger 
sig på – hvor godt gør koen det egentligt?

Skulle lige se tallene 
Det er imidlertid ikke krydsnings-kø-
erne, der er årsagen til, at vi besøger 
Martin Van Vliet i dag. Han har således 

tillagt den nye toptyr VJ Domino med 
NTM +27 og den nye pollede tyr VJ Mar-
tin P med NTM +12.

- Jeg har altid godt kunnet lide avl, 
siger Martin Van Vliet, og da de nye 
avlsværdital blev offentliggjort, sad han 
da også klar ved skærmen.  

- Jeg var inde at kigge ved 5.30-tiden. 
Jeg skulle da også lige se VJ Dominos tal, 
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- Mine sortbrogede blev for store og 
voksede ud af min stald. Køerne blev 
større, men det gjorde bygningerne ikke. 
Og så traf jeg et valg, siger han og tilføjer, 
at han som sådan ikke har noget at 
udsætte på sine krydsninger, men at han 
blot ønsker rene racer. En af grundene til 
dette er, at Martin Van Vliets finder avl-
sarbejde og skyllearbejde spændende 
ved at være mælkeproducent. 

Valget om at krydse sig til en ren 
Jersey- besætning bygger på overvejelser 
om at undgå dyr udefra og derved en 
potentiel smittefare.

Mange forskellige familier
Martin Van Vliet har i en årrække været 
en del af Viking Embryo. Faktisk er han 
den ældste recipientbesætning i Viking 

Embryo-projektet. Han har solgt syv tyre, 
der alle er ET-tyre. Fem af tyrene er efter 
embryoer, der er lagt i Martin Van Vliets 
recipienter, mens de sidste to tyre, altså 
VJ Domino og VJ Martin P, er tillagt på 
han egne kvier, der i øvrigt også stammer 
fra Viking Embryo.

- Vi har fået mange forskellige familier 
ind, og det folder sig ud nu, siger Martin 
Van Vliet. 

Tilbage til den krydsede ko med num-
meret 4085 og det spørgsmål, som træn-
ger sig på hos Martin Van Vliet, der på 
mange måder er glad for sine krydsninger 
og ikke mindst denne ko, som har en god 
ydelse. Men hvor god? DMS har svaret. 

- Den giver 40 kg EKM om dagen, 
siger Martin Van Vliet med en ganske 
tilfreds stemme.

siger Martin Van Vliet, der dog må væbne 
sig med tålmodighed. VJ Domino er denne 
gang på bobler-listen. 

Bruger avlsrådgiveren
Martin Van Vliet holder generelt et vågent 
øje med de tyre, der er til rådighed. Og han 
har holdninger til, hvilke tyre, der skal 
bruges på besætningen. Derfor bliver det 
til mange gode snakke med hans avlsråd-
giver Jens Kristiansen. Både om avl, men 
også om meget andet end den egentlige 
avlsstrategi – i hvilken der i øvrigt er fokus 
på ydelse og holdbarhed. Det bliver livligt 
debatteret, hvilke tyre, der skal bringe 
besætningen i mål med strategien. 

- Hvis jeg tænker, der er noget nyt, vi 
skal prøve, så får vi en snak om det. Jeg er 
ret glad for Jens. Han er god at sparre 
med, også i telefonen. Og hvis man spør-
ger ham om noget, hvor han ikke lige har 
svaret på rede hånd, vender han altid til-
bage, siger kvægbrugeren. 

Blev for store
Tilstedeværelsen af både Holstein-køer, 
Jersey og krydsninger i Martin Van Vliets 
besætning er billedet på den proces, han 
er i gang med. Han er således ved at avle 
fra at være en ren Holstein-besætning til at 
blive en ren Jersey-besætning. Når man 
starter med at krydse over fra Holstein til 
Jersey, vil man efter fem generationer have 
en renracet Jersey efter stambogsreglerne, 
mens der går otte generationer, før Dansk 
Jersey og Viking Jersey betragter dyret som 
renracet Jersey. Det vil sige, at der er mini-
mum 99,5 procent Jersey genetik. 

Martin Van Vliets begyndte at krydse 
i 2016. Han var ellers glad for sine rene 
Holstein-køer, men noget måtte ske. 

LANDBRUG VED GRINDSTED

ANTAL ÅRSKØER:  146

Årlig ydelse:  12.281 kg EKM

Ejet af Martin Van Vliet

Martin Van Vliet er ved 
at krydse sig til en ren 
Jersey-besætning.

Raceskiftet fra Holstein til Jersey giver en dejligt farvevariation i stalden.
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Nyt om VR tyre

VR Feritus med +24 i NTM er ny tyr på brugsplanen. VR Venus er ny tyr på brugsplanen med +33 i NTM.

I den seneste tid er der frigivet sæd 
efter mange spændende VikingRed 
tyre. Det betyder, at der er seks nye 

tyre på brugsplanen. Herunder en ny 
toptyr, som har brudt den magiske 
grænse på +40 i NTM, samt en ny polled 
tyr med en anderledes afstamning.

Skal nogle af de nye brugstyre frem-
hæves, bør det være VR Vesty med +41 i 
NTM, VR Uppura med +34 i NTM samt 
VR Haval P med +28 i NTM.   

VR Vesty (VR Vimo x VR Froberg) 
med +41 i NTM giver en fantastisk 
ydelse (132) med meget høje fedt- og 
proteinprocenter i mælken og samtidig 
en stigning i kg mælk. Den giver des-
uden en god yversundhed (109) og mal-
keorganer (115). Hans døtre vil også 
have nemme kælvninger, god klovsund-
hed, lang levetid og god malketid. Døt-
rene vil desuden være over gennemsnit-
tet i størrelse og have gode lemmer og 
malkeorganer. Moren har i gennemsnit 
over 1,4 år givet 1.058 kg tørstof med 
12.813 kg mælk og er kåret 92-84-84-88. 
Mormoren er i tredje laktation og er 
kåret 90-81-91-90. Opdrætter Nita og 
Jakob Gade, Skals.

VR Uppura (VR Usva x VR Figarol) 
NTM +34 giver en rigtig god ydelse 
(125) med fornuftige procenter i mæl-
ken. Han bidrager samtidig positivt med 
god frugtbarhed og yversundhed. Hans 

døtre vil få en god holdbarhed og hurtig 
malketid. De vil ligeledes have gode 
lemmer samt malkeorganer, hvor især 
bagyveret er godt. Moren blev skyllet, da 
hun var kvie, men det var hendes egen 
kalv, som gav bonus i form af VR 
Uppura. Moren er kåret 85-89-86-88. 
Både mormoren og oldemoren malker 
på livet løs i besætningen i henholdsvis 
tredje og femte laktation. Opdrætter er 
Veikko og Mikko Pudas, Finland.   

VR Haval P (VR High P x VR Flux) 
med +28 i NTM giver døtre med en god 
fedtproduktion (123), som vil malke 
gennem hele laktationen, og så er de 
nemme at arbejde med i dagligdagen. 
Det er kombineret med god vækst, god 
klov sundhed og et godt yver, hvor yver-
dybde og forpatteplaceringen er rigtig 
god. Som en bonus vil halvdelen af hans 
afkom blive polled. Moren blev købt til 
Viking Embryo. Hun har en kvie, der har 

VR Vesty er ny toptyr på brugsplanen og X-Vik planen med +41 i NTM.
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fået en skyllekontrakt, og på tyresiden 
har hun lavet VR Haval P. Moren er i 
tredje laktation og giver meget koncen-
treret mælk. I gennemsnit over 2,3 år har 
hun givet 9.895 kg mælk med 4,16 i pro-
teinprocent og 5,57 i fedtprocent, hvil-
ket giver 962 kg tørstof. Opdrætter er 
Marit Ottoson-Svensson, Sverige.

Tyrefædre
Tyrefædrelisten tæller 23 tyre i denne 
runde, og der er mange nye, gode tyre 
med forskellige profiler og afstamninger 
at vælge imellem. Der tilføjes tyve nye 
tyre til tyrefædrelisten, hvoraf fem er 
pollede. Af de nye tyrefædre kan næv-
nes VR Venus (VR Vimo x VR Freeze) 
med NTM +33 og VR Festa (VR Frigg x 
VR Viljar) med NTM +30, som begge er 
gode tyre på sundhed. VR Venus giver 
en god produktion med super procenter 
i mælken; fedtprocent 146 og protein-
procent 137. Det kombineret med en god 
sundhedsprofil, med 121 i klovsund-
hed, samt en god malketid. Døtrene får 
en større kropskapacitet samt gode lem-
mer og malkeorganer. VR Festa har en 
fornuftig produktion samtidig med en 
god funktionel profil med både god 

Nye tyre på VR brugsplanen

Navn NTM

VR Vesty +41

VR Uppura +34

VR Venus +33

VR Haval P +28

VR Vimma +27

VR Feritus +24

Nye tyrefædre

Navn NTM

VR Vesty +41

VR Uppura +34

VR Venus +33

VR Like +30

VR Festa +30

VR Triad +29

VR Vipes +28

VR Haval P +28

VR Tuisku +28

VR Havgrim +28

VR Vilho P +27

VR Henok +27

VR Firas +27

VR Fiel +27

VR Frido +27

VR Vuk P +26

VR Liga +26

VR Fuze P +26

VR Feritus +24

VR Vic P +22

sundhed, frugtbarhed, kælvning, overle-
velse samt malketid og temperament. 
Døtrene er over gennemsnittet i størrelse 
med gode malkeorganer.     

Afprøvede tyre
Ved de afprøvede tyre er VR Froerup 
(VR Faber x Fanfare) gået alene i front 
med +37 i NTM. VR Thiago (VR Tuomi x 
R Haslev) holder godt ved med +34 i 
NTM, mens VR Yves (P. Yllyke x G 
Edbo) stiger til +30 i NTM. Ny er VR 
Hopkins (VR Horton x VR Haltia), som 
stiger til +26 i NTM med 374 malkende 
døtre. VR Hopkins giver en god ydelse 
med mange kg mælk, samtidig er han 
super god i fodereffektivitet (110), så 
hans døtre er gode til at omsætte foderet 
til meget mælk. Hans afkom har en rigtig 
god overlevelse, og køerne er rolige at 
arbejde med. Den meget brugte tyr VR 
Herbert (VR Hjust x VR Niki) stiger til 
+21 i NTM, mens VR Filur (VR Fonseca 
x VR Uudin) holder fast med +21 i NTM. 

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

VR Filur datter fra Lars Møller Kjær, Aars.
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VR Vilho P er ny polled tyrefar.

Polled tyre med sædlager

Navn NTM

VR Fuzzy P +36

VR Flair P +31

VR Facit P +31

VR Fadil P +30

VR Haval P +28

VR Fago P +27

VR Vilho P +27

VR Fuze P +26

VR Vuk P +26

VR Fanof P +24

VR Fin PP +23

VR Fitbit P +23

VR Wave P +22

VR Vic P +22

VR Hessu P +21

Denne indeksrunde bød på flere 
nye, spændende pollede tyre, og 
der begynder at være en spred-

ning på afstamningerne. VR Haval P 
med +28 i NTM er ny polled tyr på 
brugsplanen, og med VR High P som far, 
kan han bruges på mange af de pollede 
afstamninger. VR Fadil P med +30 i 
NTM tager en runde mere på brugspla-
nen. I denne runde er der fem pollede 
tyrefædre. Udover VR Haval P er det VR 
Vilho P med +27 i NTM, VR Vuk P med 
+26 i NTM, VR Fuze P med +26 i NTM 
og VR Vic P med +22 i NTM.

På X-Vik planen kan du finde den 
pollede tyr VR Fargo P med +27 i NTM.

Ønsker du sæd efter en homozygo-
tisk polled tyr, er VR Fin PP med +23 i 
NTM et godt valg, og alt hans afkom er 
uden horn. 

Det er stadig muligt at få sæd efter 
følgende VR Fanof P sønner: VR Fuzzy P 
med +36 i NTM, VR Flair P med +31 i 

NTM og VR Facit P med +31 i NTM. I 
tabellen kan du se de pollede tyre som, 
har over +20 i NTM.   

Pollede tyre på vej
Flere nye, pollede afstamninger er ved 
at komme frem, og det betyder et større 
udvalg, især når pollede afstamninger 
insemineres med pollede tyre. Tyrene 
VR Ulian P med +28 i NTM og VR Vito P 
mde + 27 i NTM er to nye tyre, som 
inden længe er klar til at give sæd. 

Genomisk test giver polled status
Polled test er nu blevet en del af den 
genomiske test, så når du tester dine 
hundyr, ved du også, om du har gode 
pollede dyr i din besætning. Dette vil 
forhåbentlig være med til at finde gode 
pollede hundyr med anden afstamning, 
så vi kan lave endnu flere gode pollede 
tyre i fremtiden.

Pollede VR tyre
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VR Forza er ny tyr på X-Vik planen.

For at gøre det synligt, hvor langt vi er med at rulle 
VikingRed’s strategi ud i Danmark, vil vi fremover 
komme med korte opdateringer i Vikingnyt.

Denne gang er det brugen af X-Vik og kødkvæg, som vi 
vil dykke ned i. Her har strategien følgende mål:

Brug af kødkvæg: 15 procent i 2022 øges til 33 procent 
i 2024.

Brug af X-Vik: 15 procent i 2021, 22 procent i 2022, 30 
procent i 2023 og 40 procent i 2024.

Brugen af kødkvæg på RDM-dyr ligger det sidste år på 
16,8 procent og lever dermed op til målet for 2022. Forbru-
get skal dog fordobles over de næste tre år, for at vi når 
målet for 2024. Med de markedsvilkår der er for salg af 
kalve lige nu, må det også forventes, at forbruget af kød-
kvæg vil stige, dog kan de gode priser på RDM-kvier til eks-
port gøre det mere attraktivt at lave ekstra kvier i stedet.

Det sidste år er der brugt X-Vik til 23 procent af alle 
RDM-insemineringer, hvilket også ligger på niveau med 
2022 målet i strategien. Ser man på de senest udarbejdede 
insemineringsplaner på landsplan, er der X-Vik på 30 pro-
cent af 1. forslagene. Hvis insemineringsplanerne følges, 
vil forbruget af X-Vik dermed stige over det næste år, så vi 
i Danmark allerede i 2022, har nået målet på 30 procent.

Husk at din avlsrådgiver altid står klar til at drøfte din 
insemineringsstrategi, så den mest optimale strategi for 
dig kan fastlægges.

Nyt om 
VikingRed 

strategi

RDM-køer har en naturlig sundhed og en god overlevelse. 
I de økologiske besætninger, hvor sundhed er ekstra 
meget i fokus, viser de deres gode potentiale. Kodødelig-
heden for økologiske RDM-køer er nede på 2,4 procent, 
mens den i gennemsnit for økologiske køer er 4,1 procent 
og 5,4 procent for konventionelle køer. 

Ved ungdyrene ses samme billede, hvor 96,4 procent 
og 97,0 procent af RDM-kalve er levende fødte ved 1. lak-
tation og senere laktationer. Ved ungdyrene overlever 
95,3 procent af RDM-kalvene de først 180 dage. Det er 
markant bedre, end hvad vi ser hos alle andre racer.

RDM og den gode 
holdbarhed

X-Vik-brugsplan

Navn NTM

VR Vesty +41

VR Hakvin +31

VR Barbar +31

VR Fargo P +27

VR Forza +25

VR Bale +24

Toptyren VR Vesty, der har +41 i NTM, går 
direkte ind på toppen af X-Vik planen, og han 
får følgeskab af brugstyren VR Forza med +25 

i NTM. De fire tyre VR Hakvin med +31 i NTM, VR 
Barbar med + 31 i NTM, VR Fargo P med +27 i NTM 
og VR Bale med +24 i NTM fortsætter på listen.

Nogle inseminører vil stadig have sæd efter de 
tyre, der tidligere har været på X-Vik planen. Det dre-
jer sig eksempelvis om VR Froerup med +37 i NTM, 
VR Fuzzy P +36 med i NTM, VR Heeman med +31 i 
NTM, VR Farnam med +29 i NTM , VR Hosea med 
+26 i NTM, VR Figure med +25 i NTM, VR Usva med 
+25 i NTM og VR Hans med +24 i NTM. 

Har du et stort forbrug af X-Vik, og ønsker du et 
større udvalg af X-Vik, er der en lang række spæn-
dende tyre, som du kan bestille hjem på følgeseddel. 
Tjek hjemmesiden for at se alle de aktuelle tyre med 
lager, der kan bestilles.

X-Vik tyre
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Europa
I Storbritannien havde VikingRed en 
super indeksrunde. For de afprøvede 
Ayrshire-tyre er VR Fabu ny nummer 
1, mens den bedste genomisk  Ayrshire 
tyr er hans søn VR Foredal. Ser vi på 
listen, som inkluderer alle røde tyre, 
ligger VR  Thiago stadig øverst.

VR Thiago er igen øverst på RZG i 
Tyskland, mens VR Faabeli er nummer 
to med 144 i RZG.

I Norge opererer man både med en 
afprøvet og en genomisk liste. På den 
genomiske liste tager VikingRed kam-
pen op med NRF, selvom der bliver 
testet ti gange flere NRF- tyre i Norge 
end VikingRed-tyre om året. På den 
genomisk liste gør VR Uncca det såle-

des stadig godt og er nummer to. De to 
bedste genomiske NRF-tyre har i øvrigt 
en VikingRed som bedstefar. 

På listen med de afprøvede tyre er 
der tre VikingRed- tyre i topti. VR Uudin 
ligger nummer to, VR Umbro ligger 
nummer fire, og VR Filur er ny på listen 
og ligger nummer ni. 

Nordamerika og Australien  
I Australien ligger VR Tokyo stadig 
nummer et for de afprøvede tyre. En 
placering han efterhånden har haft 
længe. De tre bedste er alle VikingRed-
tyre med VR Faabeli som nummer to 
og VR Froerup som nummer tre.

I Nordamerika dominerer VikingRed 
de røde lister, og nye tyre gør det godt. 

I Canada er Valpas stadig den bedst 
afprøvede tyr, mens Orraryd er num-
mer tre. Hvis vi inkluderer tyrene på 
Interbull-listen, er fire ud af top fem 
tyre VikingRed og imponerende 22 ud 
af top 25 er VikingRed-tyre. VR Thiago 
er stadig på toppen, mens VR Faabeli 
deler andenpladsen. VR Filur er en ny 
tyr og nummer fire på listen. 

I USA er VR Thiago tilbage på top-
pen med 1015 i NM $, og han er den 
eneste tyr, der har brudt den magiske 
grænse på 1.000 i NM $. Faktisk er seks 
af topti-tyrene VikingRed tyre.

Super resultater for VikingRed  
i hele verden

VR Thiago datter  
fra Pälkäne, Finland

VIKING R ED
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På VKST afholdes den faglige del af årsmødet. Ledsagerne har 
mulighed for at opleve Claus Holm kendt som den elskelige og 
passionerede tv-kok på nærmeste hold med foredraget: ”Mit livs 
vigtigste opskrift”. I 2018 var Claus Holm tæt på at miste livet på 
grund af overvægt og usund livsstil med for meget fart på.  
Herefter går turen til besøgsbesætningen Assendrup Hovedgaard.

Besøgsværten ved RDM Årsmødet 2021 er Assendrup Hoved-
gaard. Assendrup er ejet af Grut-Hansens Legatstiftelse og er en 
ejendom med 300 køer og 300 ha jord. 

Charles Grut-Hansen var meget optaget af kvægavl, og det var 
med udgangspunkt i Ryslingestammen, at han skabte en elitebe-
sætning. Assendrups besætning er også i dag en avlsmæssigt 
stærk besætning, med stor skylle aktivitet, og der bliver løbende 
solgt tyre til Viking. Mest kendte tyre i nyere tid er nok R Haslev,  
VR Crone, VR Bebob, VR Smartie, VR Hagi, VR Lance, VR Liga, 
VR Feritus. 

Fredag den 17. september
Kl. 08.15    Viking byder velkommen med 

brunch på VKST, Sorø
Kl. 09.30   Fagligt møde
Kl. 09.30   Ledsagerarrangement; foredrag 

med Claus Holm med emnet: 
”Mit livs vigtigste opskrift”

Kl. 11.45   Afgang besætningsbesøg hos 
Grut Hansens Legatstiftelse 
Assendrup Hovedgaard

Kl. 16.30   Ankomst og indkvartering på 
Glostrup Park Hotel A/S

Kl. 18.30   Festmiddag med uddeling af 
hædersbevisninger efterfulgt  
af musik og dans

Kl. ca. 01.00   Afslutning med natmad

Lørdag den 18. september
Kl. 07.00 – 10.00 Morgenbuffet

Tilmelding skal sendes til VikingDanmark,  
Koldkærgård, Agro Food Park 12,  
8200 Århus N., att.: Gerda Hansen,  
tlf.: 2147 3896 eller gmh@vikingdanmark.dk

Seneste frist for tilmelding: mandag den  
23. august. Komplet tilmeldingsblanket findes  
på Vikings hjemmeside.

Velkommen til RDM Årsmøde på Sjælland
RDM, Viking og Østlige Øers Aktivitetsudvalg inviterer til årsmøde på VKST,  

Sorø, og aftenfest på Glostrup Park Hotel A/S, Glostrup.

Besætningsbesøg Program

Tilmelding

En regnvåd ko og bestyrelsen på Assendrup glæder sig til årsmødet og håber 
på bedre vejr, end da dette billede blev taget.

•   Valg af dirigent
•    Beretning om foreningens 

virksomhed og racens forhold
•   EventueltD

A
G

S
O

R
D

EN

Hovedsponsorer:



Køer, kvier og kalve på Stakild-
gård er vant til at få opmærksom-
hed. Af og til gæster skoleelever 

gården, og tidligere på året var partifor-
mand for det Det Konservative Folkeparti 
Søren Pape Poulsen forbi til en snak om 
kvælstofregulering og vandplaner.

- Hvis vi skal have manet nogle for-
domme til jorden, så skal vi have folk ud 

at kigge, forklarer Jakob Gade, der driver 
Stakildgård sammen med sin hustru, 
Nita Gade.

En toptyr og en stjerneko
Det skal imidlertid hverken handle om 
politik, uddannelse eller vandplaner. Det 
skal handle om toptyren VR Vesty. Men i 
stalden hos Nita og Jakob Gade går en 

efterhånden aldrende dame, der er svær 
helt at komme udenom. Det drejer sig om 
ko nummer 3610. Den er flere gange ble-
vet hædret og er en rigtig dyrskueko. 
Jakob Gade forklarer, at koen stadig er en 
af favoritterne i stalden. Den giver nemlig 
godt med mælk. Ko nummer 3610 er ikke 
som sådan beslægtet med VR Vesty, men 
er VJ Vesty en toptyr, så er ko nummer 

Nita og Jakob Gade driver sammen Stakildgård, hvor VR Vesty er tillagt.

VR Vesty, Stakildgård  
og ko nummer 3610

Af Jacob Svendsen

VIKING R ED
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STAKILDGAARD, SKALS 

Ejet af Jakob Gade

400 RDM-KØER 

Årlig ydelse: 10.700 kg EKM

Ifølge Jakob Gade er det en del af strate-
gien at kunne sælge gode tyre til Viking.

- Det er en del af vores strategi, at det 
avlsarbejde, vi laver, med eksempelvis 
skylninger skal give et overskud, lyder 
det fra Jakob Gade. 

Men kommer den reelle økonomiske 
gevinst af den investering, du har lavet i 
forbindelse med genomiske test og skyl-
learbejde og den deraf vundne avlsfrem-
gang i forbindelse med mælkeproduktio-
nen, snarere end ved salg af tyre og kvier? 

- Jo, men jeg kan godt lide, at den før-
ste del er på plads. Og hvis man tænker 
lidt økonomisk på det, så får jeg en bedre 
besætning på sigt, men omkostningerne 
er der her og nu. Dem kan jeg godt lide at 
få dækket, forklarer Jakob Gade. 

En god snak
Hvad angår den anden del af avlsarbej-
det, altså den del, der handler om mæl-
keproduktion, så er avlsstrategien også 
her ganske klar.

- Vi bruger malkestald, og en gang om 
året tager vi en god snak med vores avls-
rådgiver om, hvad vi skal have fokus på. 
Lige nu går vi mest efter de køer, som vi 
ikke skal bruge en masse tid på. Det vil 
sige køer, som har lette kælvninger, som 
ikke bliver syge, som har god holdbar-
hed, og som naturligvis også giver en 
masse mælk, siger Jakob Gade.  

- Vi bruger kønssorteret sæd på alle 
kvier de to første gange, og vi bruger  
kønssorteret på de bedste køer og kvier 
og kødkvæg på de ringeste. På de mest 
interessante køer bruger vi almindelig, 
konventionel sæd, tilføjer han og forkla-
rer, at håbet er, at der kan komme en avl-
styr ud det, der kan sælges.

3610 en stjerne-ko. Og måske er det ingen 
tilfældighed, at der på Stakildgård bliver 
lavet flotte, højtydende køer. Det bringer 
os tilbage til VR Vesty og avlsarbejdet på 
besætningen. 

Hundyr bliver genomisk testet
På Stakildgård bliver alle hundyr geno-
misk testet.

- Vi avler videre på de bedste, putter 
æg i de næstbedste og sælger de ringeste 
til eksport. På den måde sørger vi for, at 
det hele tiden er de gode gener, der bliver 
givet videre, siger Jakob Gade og oplyser, 
at der hvert år bliver solgt omkring 50 
kvier til eksport. 

Også tyrekalve, der potentielt kan 
blive solgt som avlstyre til Viking, bliver 
genomisk testet. 

Skal give overskud
Nita og Jakob Gade husker ikke præcist, 
hvor mange tyre, de har solgt til Viking, 
men de mener, det er en seks-syv stykker. 
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Brugsplan for kødkvæg  
til anvendelse på malkekvæg

Krydsningsindekset er et stærkt 
værktøj, når der skal vælges en 
kødkvægstyr til brug på malke-

race. Indekset indeholder værdifuld 
information om kælv ningens forløb, 
kalvenes livskraft og indtjeningen for 
både mælkeproducenten og slagtekal-
veproducenten. Efter denne måneds 
indekskørsel ser vi flotte og stigende 
indekser for rigtig mange af vores kød-
kvægstyre, mens kun et par enkelte er 
faldet lidt, så kvaliteten af Vikings kød-
racetyre til krydsning er rigtig høj.

For Dansk Blåkvæg har der aldrig 
været et større udbud. Der findes nu ti 

afprøvede tyre og fire ungtyre på brugs-
planen. VB Picasso har fået tal for X-For-
løb på 109 og X-Livskraft på 106, hvilket 
er meget tilfredsstillende. Ludvig ligger 
nu på 188 kr. i X-Mælkeproducent og 149 
kr. i X-Slagtekalv. 

For Simmental ser det godt ud med 
tyren VB Unicorn. Han har X-Forløb 108 
og X-Livskraft 114, og en flot tilvækst på 
kalvene med X-Tilvækst 125. 

Angus er igen repræsenteret af VB 
Zeb og VB Zimba, de har begge forbedret 
deres indekser, og nu afventer vi med 
spænding de første slagtede kalve. Som 
Angus ungtyre har vi VB Attack og så 

VB Abedeen som Y-Vik tyr. Derudover 
tilføjes to irsk afprøvede tyre, Eric og 
W Network, til den danske afprøvning 
på malkerace.

En tyr, som gør det rigtig godt, er 
Limousinetyren VB Odd. Han har for-
bedret sine indekser til 108 for X-For-
løb og 112 for X-Livskraft. VB Odd 
leverer både konventionelt og Y-Vik 
sæd. 

For Charolais gælder det at VB 
Onero desværre faldt i X-Forløb til 
96, men X-Livskraft holdt niveau på 
100. Der er stort fokus på en intensi-
vering af ungtyreafprøvningen for 

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.

Pris

SIM 50796 VB Unicorn 47 125 78 108 114 76

ANG 58965 VB Zeb 114 105 76/150

ANG 58966 VB Zimba 117 109 76/150

HER 65699 VBExcelent 50 102 80 106 102 76

BAQ 68308 Gexan 12 46 111 126 101 101 78 101 98 76

BAQ 68316 Hashtag -14 98 102 105 104 76/175

CHA 72106 VB Onero 96 101 76/150

LIM 76093 VB Odd 108 112 76/150

BLK 78276 Golden 120 99 118 120 102 103 106 109 117 76

BLK 78358 Ludvig 188 149 125 128 100 102 120 118 119 76/150

BLK 78400 VB Nase 74 41 95 125 108 101 108 108 122 76/150

BLK 78401 VB Nito 65 108 120 110 105 76

BLK 78402 VB Nille 86 115 119 105 108 76/150

BLK 78404 VB Orakkel 95 120 118 106 102 76

BLK 78424 Neptun 104 101 76

BLK 78430 VB Picasso 109 106 76

K ØDK VÆG
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netop Charolais, og vi forventer, at der 
kommer dansk afprøvning på flere nye 
spændende pollede ungtyre ved kom-
mende indeksrunde. 

Stor tilgængelighed af Y-Vik hos 
inseminøren
Hidtil har det været nødvendigt at 
bestille Y-Vik hjem på CHR nr. af alle 
kødracer, på nær Dansk Blåkvæg, som 
har været tilgængeligt i inseminørens 
spand. Nu er der åbnet op for flere racer 
hos inseminøren, så det aktuelt er muligt 
at få Y-Vik ved forespørgsel hos inse-
minøren efter både Dansk Blåkvæg, 
Angus, Charolais og Limousine. 

Drægtighedsprocenterne for Y-Vik 
kan forventes på samme niveau, som 
ved anvendelse af X-Vik. Opgørelser for 
kønsraterne viser desuden, at niveauet 
for fødte tyrekalve er højere end hidtil 
antaget, og for Y-Vik har det ligeledes 
niveau som hos X-Vik.

VB Pejter CHA ungtyr.Ludvig - blå tyr med x-mælkeproducent 188 kr. 

VB Odd.

Race Stb.nr. Navn Bemærk. Pris

SIM 50791 VB Chaplin Svensk ungtyr, pollet 48/150

ANG 58988 VB Attack Svensk ungtyr 48

ANG 580015 Eric Irsk afprøvet 48

ANG 580016 W Network Irsk afprøvet 48

ANG 58987 VB Abedeen Svensk ungtyr 48/150

HER 65721 VB Wandil Svensk ungtyr 48/150

BAQ 68326 Gol Pirol Tysk afprøvet, pollet 48

CHA 72122 VB Pejter Dansk ungtyr 48

CHA 72123 Indou PP Fransk ungtyr, pollet 48

CHA 72125 VB Pharmer Svensk ungtyr, pollet 48/150

CHA 72130 Larzac Exc Fransk afprøvet, dobbeltmuskulatur 48

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

CHA 72164 Idylle Fransk afprøvet 40

CHA 72165 Nuts Fransk afprøvet -/218

CHA 72219 Obi Fransk afprøvet -/218

LIM 76069 VB King Dansk ungtyr 48

BLK 78460 Main Man UK afprøvet 48

BLK 78466 Gerrit Hollandsk afprøvet 48

BLK 78478 VB Rolf Ny dansk ungtyr 48

BLK 78479 VB Rikko Ny dansk ungtyr 48

BLK 78397 VB Maskot 40

BLK 78410 VB Nick 40

INRA 88058 Castor Fransk afprøvet 48

KØDTYRE ØVRIGE
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Find og bestil  
kødkvægstyre til renavl  

på Vikings hjemmeside

Vælg kødkvæg race (Bemærk, det er muligt at tilvælge overblik 
over flere kødkvægsracer samtidig). Find og klik på tyr.

Kødkvæg - renavl

www.vikingdanmark.dk
1 3

4

Vælg Racer i menulinjen.

2

Scroll ned og find indeks under fanen Kødkvæg til renavl.

Kødkvæg til renavl

5

Bestilling af tyresæd. Vælg variant  > Tilføj til kurv.

6

Vælg antal  > Tilføj til kurv.

8

• Bestil sæd 4 uger før forventet 
anvendelse

• Sæden leveres til din inseminørs 
sædspand

• Flere muligheder for bestilling af sæd

º På hjemmesiden vikingdanmark.dk

º Dialog med din inseminør

º Ring til kontoret 8728 2000

• Inseminøren har altid kødkvægstyre til 
brug på malkerace i spanden. De kan 
fint anvendes, såfremt du ikke ønsker 
en specifik tyr.

Vælg kategorien kødkvæg - renavl.

Klik på Kurv i menulinjen  
og fortsæt til betaling.

9

Log ind

Anvend samme kode som til webdyr.

7
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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 (barsel)
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@vikinglivestock.com

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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Driller limen, når du skal sætte en 
 klovsko på? Så læs disse gode råd:

• Opbevar din lim ved stuetemperatur, så har 

limen den rette temperatur og virker bedre.

• Husk at sikre, at der kommer lim ud af beg-

ge rør, inden du sætter mixer-spidsen på. 

Det er især vigtigt, når limen efter åbning 

ikke har været brugt i flere dage eller uger.

• Husk desuden at give limen tid til at hærde, 

inden du sænker benet. Afhængig af produ-

cent og type af lim tager det tre til fem mi-

nutter. Brug ikke en varmeblæser. Det giver 

ofte en dårlig hærdning. En varmeblæser 

kan dog bruges til at tørre kloven og varme 

skoen, inden du påfører limen.

Forebyg og behandle 
KLOVSYGDOMME

Den bedste vej til at reducere klovsygdomme er forebyggelse og 
naturligvis også behandling af de akutte og kroniske tilfælde.

Forebyggelsen kan eksempelvis ske med et øget fokus på 
klovsundhed og hurtig behandling. Hos Viking forhandler vi KVK Klov-
bokse og hjælper med finansieringen, så du kan optimere rammerne for 
god pleje af klovene.

Er der brug for behandling er der hjælp at hente i VikShop, hvor vi har 
alle samlet alle de produkter, du har brug for at hjælpe koen til at komme 
på fode igen. Du finder således både forbindinger, vat og salisylsyre.

På den måde kan du både sikre en ko med god reproduktion og ydelse 
og undgå, at den spreder bakterier til miljøet og smitter andre køer.

Se mere på www.vikingdanmark.dk

Køb alt  
til klove på  

VikShop

vikingdanmark.dk

ID-nummer 42141




