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Magasinet Dansk Kødkvæg 

Magasinet Dansk Kødkvæg nummer 3 er i disse 

dage på vej ud til læserne. Vi kan igen præsentere 

jer for et særdeles spændende magasin på hele 86 

sider. I magasinet kan der bl.a. læses artikler fra 

dyrlægen, fodringsrådgiveren og avlskonsulenten. 

Desuden er der sidste nyt fra de enkelte racer og 

fra regionerne.  

Magasinet Dansk Kødkvæg udkommer to gange 

årligt og udsendes til knap 4.500 modtagere. Ma-

gasinet er formentlig det landbrugsfaglige blad i 

Danmark med flest modtagere. 

God læselyst      

________________________________________________________________________________________

 

Kontrol af dyrevelfærd –  

såvel på stald som udegående 

 
Omkring 200 besætninger med kødkvæg vil i løbet 

af første kvartal 2022 få besøg af Fødevarestyrel-

sen i forbindelse med en kontrol af dyrevelfær-

den. 

Baggrunden for kontrollen er, at Fødevarestyrel-

sen tidligere gennemførte en lignede kontrolkam-

pagne, hvor der blev fundet overtrædelser i næ-

sten hver fjerde af de besøgte besætninger, som 

havde dyrene gående ude. Dette drejede sig især 

om manglende adgang til læ og ly, samt adgang til 

tørt leje. 

 

Hos ca. 10 procent af besætningerne, hvor dyrene 

 

 

var opstaldet indendørs, blev der fundet overtræ-

delser. 

Om den kommende kampagne skriver Fødevare-

styrelsen, at man dels vil informere om retnings-

linjerne og lovgivningen for dyrevelfærden og til 

dels kontrollere om dyrerene er passet og fodret i 

henhold til deres til deres behov.  

Læs mere om kontrolkampagnen og dyrevelfærd 

på nedenstående links: 

Hold af kødkvæg i vinterperioden - Kontrolkam-

pagne 2022 (foedevarestyrelsen.dk) 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/a/b/6/sund-

hed_velfard_fodevarestyrelsen_kontrol_kodkvag 

 

 

 

 

 

 

     NYHEDSBREV 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2022/Sider/Opstaldning-og-pasning-af-ammekv%C3%A6g-med-opdr%C3%A6t-i-vinterperioden---Kontrolkampagne-2022.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2022/Sider/Opstaldning-og-pasning-af-ammekv%C3%A6g-med-opdr%C3%A6t-i-vinterperioden---Kontrolkampagne-2022.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/public/a/b/6/sundhed_velfard_fodevarestyrelsen_kontrol_kodkvag
https://www.landbrugsinfo.dk/public/a/b/6/sundhed_velfard_fodevarestyrelsen_kontrol_kodkvag


 

 

Information om avlsværdier vedrørende ra-

cerne Hereford, Simmental, Limousine, Cha-

rolais og Angus  
 

Avlsværdital for malkeracer er blevet beregnet i 

fællesskab på tværs af Danmark, Sverige og Fin-

land i mange år, og nu går vi samme vej for kød-

kvægsracerne. Beregningen foretages af NAV, og 

de første avlsværdi-tal er blevet offentliggjort her i 

november 2021. 

 

Den nye avlsværdivurdering er forbedret på flere 

punkter. Nogle forbedringer er landespecifikke, 

mens andre er fælles for alle lande. De vigtigste 

forbedringer for den danske avler er: 

 

1. Højere sikkerhed på udenlandske og nordiske 

tyre, som er brugt på tværs af grænser, fordi 

data er lagt sammen på tværs af lande 

2. Mere præcise avlsværdital for udenlandske 

tyre og køer, fordi der er anvendt en forbedret 

fastlæggelse af genetiske grupper 

3. Mere præcis avlsværdivurdering for alle dyr, 

fordi de genetiske parametre er genberegnet 

og opdateret 

4. Mere præcis beregning af sikkerhed, fordi der 

tages nye metoder i brug. 

 

Har du som besætningsejer spørgsmål til de nye 

indekser, skal du i første omgang kontakte dit ra-

ceudvalg eller din avlskonsulent.

 

Egenskaber i den nordiske avlsværdivurdering 

Egenskab Definition og anvendelse i avlsværdivurderingen 

Fødselsvægt Har en gunstig sammenhæng til tilvækst og en ugunstig til kalvens livskraft 
og kælvningens forløb 

Tilvækst til fravænning  Tilvækst fra fødsel til fravænning. Udtrykker både kalvens evne til at vokse 
og moderens evne til at passe kalven 

Årsvægt Udtrykker både kalvens evne til at vokse og moderens evne til at passe kal-
ven 

Tilvækst efter fravænning Tilvækst fra fravænning til etårsalderen. Udtrykker kalvens evne til at vokse 
 

Slagtetilvækst Tilvækst fra fødsel til slagtning. Udtrykker hovedsageligt kalvens evne til at 
vokse 

Slagteform Klassificering af slagtekroppen på EUROP-skalaen på slagteriet 

Fedme Klassificering af udvendigt fedtlag på slagtekroppen på slagteriet 

Forløb Vurdering af kælvningens forløb sammenlignet med andre kælvninger i be-
sætningen 

Livskraft Kalvens overlevelse inden for de første 24 timer efter kælvning 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Året 2021 lakker med enden – et år, hvor landet 

heldigvis oplevede nogenlunde normale tilstande 

med hensyn til restriktioner – i hvert fald for en 

periode. P.t. oplever vi dog, at nogle restriktioner 

genindføres. Lad os krydse fingre for, at dette blot 

er for en periode, så vi i løbet af 2022 igen kan 

komme på udflugter, afholde faglige og sociale ar-

rangementer samt tage på dyrskuer m.m. Alt sam-

men på baggrund af de gode danske kødkvægsdyr. 

 

God jul og godt nytår  

fra Dansk Kødkvægs bestyrelse 

 
 

  
 



 

 


