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Ny aftale fra 1. januar 2011 

VikingGenetics har besluttet, at der fremover købes kødracetyre i Danmark og Sverige for at sikre, 

at der fortsat er sæd til rådighed af høj genetisk kvalitet.  Der bliver købt tyre af Aberdeen-Angus, 

Blonde d' Aquitaine, Charolais, Hereford, Limousine og Simmental. Sæd af øvrige racer vil fortsat 

købes af raceforeningerne efter behov.  

 

Der bliver kun købt individafprøvede tyre og så vidt muligt umiddelbart efter afprøvningen. Antallet 

af tyre og producerede sæddoser vil løbende blive tilpasset sædsalget på VikingGenetics´ hjem-

memarked i Danmark, Sverige og Finland samt den forventede eksport.  

 

Pris 

Den pris, der tilbydes avlerne af tyre tager udgangspunkt i den markedspris, der er for avlstyre af 

god kvalitet af de enkelte racer. I Sverige danner avlsdyrauktionen på individprøvestationen mar-

kedsprisen. I Danmark har VikingGenetics rådført sig med de enkelte raceforeninger for at finde en 

realistisk markedspris. I 2011 er prisen 32.000 kr. for en tyr inklusiv sædrettigheder og den sæd, 

der skal anvendes til ungtyreinsemineringer. Hvis tyren bliver brugstyr udbetales 10 kr. pr. dose til 

opdrætteren i vilkårspenge. Limousinetyre afregnes dog med 37.000 kr.  

 

Efter sædtapning sælges tyrene igen på det frie marked for avlstyre, formentlig på en åben netauk-

tion eller på en anden form for auktion. Den opnåede salgspris er med til at fastlægge de fremtidi-

ge markedspriser for tyre.  

 

Overgangsordning 

De avlere, der i øjeblikket har kalve på individprøve har underskrevet en erklæring om ”at stille 

tyren til rådighed for avlsarbejdet”. Hvis der er nogle af disse avlere, der ikke ønsker at sælge tyren 

på de nye vilkår vil der kunne indgås en anden aftale.  

 

De kalve der indsættes på stationen fremover vil bliver omfattet af den nye aftale. 

 

Tilskud til avlsarbejdet 

Avlsarbejdet med kødracerne vil fortsat ligge i avlsforeningerne. Derfor vil der blive givet et tilskud 

til raceforeningerne som kompensation for det mistede provenu ved sædsalg til VikingGenetics. 

Tilskuddet bliver givet i forhold til antallet af individafprøvede kalve og anvendte sæddoser af den 

enkelte race.  

 

 


