
Ny	  aftale	  mellem	  raceforeningerne	  og	  kvægavlsforeningen	  
af	  landskonsulent	  Jørgen	  Skov	  Nielsen	  
	  
Der	  er	  tradition	  for	  et	  tæt	  samarbejde	  mellem	  kvægavlsforeningen	  og	  raceforeningerne	  om	  avlsarbejdet	  
med	  kødkvæg	  i	  Danmark.	  Hvert	  år	  genforhandles	  samarbejdsaftalerne	  mellem	  raceforeningerne,	  
VikingGenetics	  og	  VikingDanmark.	  I	  år	  er	  der	  en	  række	  ændringer,	  som	  følge	  af	  VikingGenetics´	  	  nye	  strategi	  
på	  området.	  	  
	  

VikingGenetics	  
Ny	  strategi	  i	  VikingGenetics	  
VikingGenetics,	  som	  er	  den	  fællesnordiske	  del	  af	  kvægavlsforeningen,	  arbejder	  i	  øjeblikket	  med	  en	  række	  
indsatsområder	  i	  Strategi	  2018.	  	  
Et	  af	  de	  seks	  indsatsområder	  er	  ”evaluering	  og	  igangsætning	  af	  et	  nyt	  program	  for	  tilvejebringelse	  af	  sæd	  til	  
malkeracekrydsning”.	  	  Baggrunden	  for	  denne	  interesse	  for	  kødkvægsprogrammet,	  er	  en	  kraftig	  stigning	  i	  
anvendelsen	  af	  kødracesæd	  til	  malkeracekrydsning	  i	  både	  Finland,	  Sverige	  og	  Danmark.	  I	  Danmark	  er	  
forbruget	  af	  kødracesæd	  til	  malkeracekrydsning,	  på	  få	  år,	  steget	  fra	  25.000	  til	  150.000	  portioner	  årligt.	  	  
Udviklingen	  i	  Finland	  og	  Sverige,	  ventes	  at	  blive	  på	  samme	  måde.	  	  
	  
VikingGenetics’	  avlsafdeling	  har	  hen	  over	  sommeren	  og	  efteråret	  haft	  møder	  med	  VikingDanmark,	  Växa	  og	  
FABA	  om	  det	  fremtidige	  behov	  for	  sæd	  til	  malkeracekrydsning.	  Sideløbende	  med	  det,	  er	  der	  gennemført	  en	  
række	  beregninger	  og	  analyser	  vedrørende	  omkostninger	  og	  effektivitet	  i	  de	  nationale	  avlsprogrammer	  i	  
forhold	  til	  import	  af	  sæd.	  	  
	  
VikingGenetics	  køber	  færre	  Limousinetyre	  
Desværre	  er	  forbruget	  i	  Danmark	  af	  Limousine	  til	  malkeracekrydsning	  faldet	  i	  Danmark.	  Det	  betyder,	  at	  der	  
fremover	  købes	  færre	  tyre	  til	  avlsprogrammet.	  
	  
Ny	  tilskudsmodel	  fra	  VikingGenetics	  
En	  følge	  af	  strategiarbejdet,	  er	  nye	  rammer	  for	  aftalen	  mellem	  VikingGenetics	  og	  raceforeningerne	  i	  
Danmark.	  Indholdet	  i	  aftalen	  i	  forhold	  til	  foreningen	  er	  kort	  fortalt:	  
• VikingGenetics	  køber	  højst	  en	  Limousinetyr	  pr.	  år	  
• Dansk	  Limousine	  Forening	  kan	  fortsat	  få	  tilskud	  til	  sit	  avlsarbejde,	  dog	  under	  andre	  vilkår:	  	  

• Foreningen	  skal	  indgå	  i	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  VikingGenetics	  om	  tilvejebringelse	  af	  sæd	  
• Foreningen	  skal	  individafprøve	  mindst	  otte	  kalve	  årligt	  
• Det	  udløser	  et	  tilskud	  på	  15.000	  kr.,	  som	  er	  et	  fast	  årligt	  beløb,	  plus	  2,46	  kr.	  pr.	  solgt	  dansk	  

sæddose	  i	  Danmark.	  Førhen	  var	  tilskuddet	  på	  1.100	  kr.	  pr.	  individafprøvet	  kalv.	  	  
	  
Sædtapning	  af	  foreningens	  tyre	  
VikingGenetics	  tilbyder	  fortsat	  at	  sædtappe	  foreningens	  tyre,	  under	  uændrede	  vilkår.	  	  
	  
Udvikling	  
Et	  andet	  resultat	  af	  evalueringen	  af	  avlsprogrammet	  er,	  at	  VikingGenetics	  vil	  medvirke	  ved	  udviklingen	  af	  
avlsprogrammerne	  for	  kødracerne.	  I	  første	  omgang	  vil	  der	  blive	  set	  på	  et	  fælles	  nordisk	  indeks	  for	  kødkvæg.	  
Senere	  vil	  mulighederne	  for	  genomisk	  selektion	  og	  internationale	  avlsværdital	  blive	  belyst.	  	  

	  



VikingDanmark	  
VikingDanmark,	  som	  er	  den	  danske	  del	  af	  kvægavlsforeningen,	  står	  for	  distribuering	  og	  inseminering.	  Det	  
fortsætter	  naturligvis	  uændret.	  	  
	  
VikingDanmark	  ejer	  Ålestrup	  Avlsstation,	  og	  har	  ansvaret	  for	  driften	  af	  individafprøvningen.	  	  Rammerne	  for	  
afprøvningen	  i	  2017	  er	  fastlagt	  på	  et	  par	  møder	  mellem	  VikingDanmarks	  kødracebestyrelse	  og	  
raceforeningerne	  i	  efteråret.	  Beslutningen	  er:	  
• Raceforeningerne	  hæfter,	  som	  sædvanligt,	  solidarisk	  for	  driften	  i	  2017	  
• Målet	  er,	  at	  afprøve	  97	  kalve	  
• Afprøvningsprisen	  er,	  igen,	  uændret	  
• Foderprisen	  er	  en	  anelse	  lavere	  
• Der	  skal	  øget	  fokus	  på	  afprøvning	  for	  fodereffektivitet	  
• VikingDanmark	  bidrager	  med	  samme	  tilskud	  som	  sidste	  år	  
	  

Godt	  samarbejde	  
Der	  er	  godt	  fodslag	  mellem	  raceforeningerne,	  VikingGenetics,	  VikingDanmark	  og	  Dansk	  Kødkvæg	  om	  avls-‐	  
og	  insemineringsarbejdet.	  Så	  selvom	  strukturen	  kan	  virke	  lidt	  indviklet	  fungerer	  det	  fint	  i	  praksis.	  	  

	  
	  	  	  
Fakta: 
 
VikingDanmark 
• Dansk	  kvægavlsforening,	  som	  står	  for	  inseminering	  og	  service	  i	  Danmark	  
• Ejer	  Ålestrup	  Avlsstation	  
• Ejer	  50	  procent	  af	  VikingGenetics	  
• Kødraceudvalg:	  Jørgen	  Larsen	  (formand),	  Lars	  Thede	  og	  Jens	  Borup	  

 
VikingGenetics 
• Nordisk	  kvægavlsforening,	  som	  står	  for	  avlsarbejde,	  udvikling	  og	  tyrehold	  
• Ejer	  tyrestationerne	  i	  Danmark,	  Sverige	  og	  Finland	  
• Ejes	  af	  VikingDanmark	  50%,	  Växa	  (Sverige)	  25%	  og	  FABA	  (Finland)	  25%	  
• Beef	  committee:	  Jørgen	  Larsen,	  Lars	  Thede,	  Lennart	  Andersson,	  Lennart	  Nilsson,	  Joel	  Puhakainen	  og	  

Minna	  Toivettula	  

 
 


