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I. Husdyravlens udvikling og betydning
Lars Gjøl Christensen og Bernt Bech Andersen
Historie, teori og udvikling

H

usdyrene har i tidens løb gennemgået
store forandringer i udseende, adfærd
og produktion. Disse ændringer skyldes næsten udelukkende menneskestyret avlsarbejde. Nedarvningens mysterier har altid optaget menneskeheden. I Første Mosebog, kapt.
30 står således, at Jacob, som løn for at passe Labans hjord, skulle have alt broget og
plettet afkom. Jacob skar derfor strimler af
hvid poppel og stillede de spraglede grene
op på dyrenes parringspladser ved vandhullerne. Hvis dyrene under parringen så disse
stribede grene, mente Jacob, at afkommet
ville få aftegn. Men Jacob ville også have en
forædlet hjord. Og derfor anvendte han det
avlsprincip, som stort set er gældende i dag:
"Par de bedste til de bedste", og slagt (eller
lad andre få) resten. I vers 41 - 43 står:
"Og hver gang de kraftige parrede sig, stillede Jacob grenene op foran dem i vandrenderne, men når det var svage dyr, stillede
han dem ikke op. Således kom de svage til at
tilhøre Laban, de kraftige Jacob. På denne
måde blev manden overmåde rig og fik
småkvæg i mængde, trælkvinder, kameler og
æsler".
Disse og andre falske
forestillinger om nedarvningens mysterier har
eksisteret helt op til vor
tid, og husdyravlen var i
århundreder alene baseret på generationers erRobert Bakewell

faringer, iagttagelser og overleveringer. Den
første kendte pioner på husdyravls området
var englænderen Robert Bakewell (1725 1795). Han grundlagde nye racer indenfor
heste, kvæg og får ved primært at anvende
”best-to-best-metoden”. Desuden anvendte
han indavl for at fastholde typen.
Det 19. århundrede blev racedannelsernes
tid, og der opstod et stort antal lokale husdyrracer. De vigtigste hjælpemidler var
stambogsføring og eksteriørbedømmelse.
Desuden blev der som anført drevet indavl.
Alene i Norge var der for 40 år siden ca. 30
forskellige malkeracer. De norske kvægavlere hævdede, at hver race var fremavlet og
tilpasset netop de forhold, som eksisterede i
det område, hvor de havde deres udbredelse.
Man mente, at de på deres egen lokalitet var
andre racer overlegne. Men efter overgang
til kunstig sædoverføring viste det sig hurtigt, at afkom efter udvalgte afkomsundersøgte NRF-tyre var de lokale racer overlegne. Kvægbrugerne opdagede, at begrebet
"stedegnethed" generelt var uden betydning,
og i dag er de lokale racer stort set forsvundet.
Vor tids arvelighedsforskning blev grundlagt af den østrigske munk Gregor Mendel
(1822-1884), som gennemførte årelange forsøg med ærtesorter. Hans epokegørende forsøg og tolkning af resultaterne fik først betydning efter hans død, da hans arvelove
blev genopdaget i år 1900. Mendels teorier
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blev efterfølgende afprøvet på en række forskellige dyrearter. Fra denne periode stammer vor viden om de kvalitative egenskabers
nedarving. (farve, hornløshed etc.) , og viden om en række arvelige lidelsers opståen.
Et eksempel er arvelig lamhed, som i slutningen af 1940erne var meget udbredt i hos
RDM. Op imod 20% af de stambogsførte tyre var dengang skjulte bærer af genet, men
takket være Jens Nielsens undersøgelser,
som viste at sygdommen var arveligt betinget, samt en efterfølgende målrettet indsats,
blev denne lidelse hurtigt udryddet.

Eksempler på ”stedegnethed” illustreret ved
gamle norske kvægracer.

De såkaldte kvantitative egenskaber (vækst,
ydelse, frugtbarhed etc.) har en mere kompliceret arvegang, idet de foruden at være
påvirket af miljøet er bestemt af mange forskellige arveanlæg. Den første, der klart beskrev dette var den danske botaniker og arvelighedsforsker W. Johannsen, der allerede
i 1903 publicerede den klassiske formel:
P = G + M , som viser at et dyrs fænotype
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(P) dels er bestemt af den række genetiske
anlæg (G) og dels af de mange miljømæssige faktorer (M), som dyret har været påvirket af lige fra fosterstadiet og hele livet
igennem.
Den amerikanske forsker J.L. Lush udviklede metoder til beregning af den fænotypiske
og genetiske variation af en given egenskab,
og i 1930 indførte han begrebet heritabilitet
(graden af arvbarhed), som er forholdet mellem den genetiske og den fænotypiske variation.
For kvægavlsarbejdet har ydelseskontrollens
indførelse i 1895 haft en epokegørende betydning, idet man derved fik objektive mål
for avlsdyrenes ydelseskapacitet. En anden
revolutionerende begivenhed var indførelsen
af den kunstige sædoverføring i 1936, og
dybfrysningsteknikken i 1960erne. Dermed
kunne de bedste avlstyre udnyttes med meget stor intensitet. Også etableringen af de
såkaldte afkomsprøvestationer (1945 - 1974)
har haft stor betydning for kvægavlens udvikling i Danmark. På disse stationer blev
der hvert år indsat 20 kvier efter udvalgte
ungtyre. Kvierne blev udvalgt og passet
(fodret, malket, plejet) efter ganske bestemte
retningslinier. Tilslutningen toppede i 1958
med 102 færdigafprøvede hold (Se også kapitel II). Efterhånden blev stationsafprøvningen suppleret og derefter afløst af computerberegnede avlsværdital baseret på data
fra kontrolforeninger, døtregruppebedømmelser, sundhedsregistre, insemineringsstatistiker og oplysninger om alle dyrs indbyrdes slægtskab (kvægdatabasen).
I de seneste årtier har det avlsteoretiske
grundlag for husdyravlen udviklet sig markant takket være store landvindinger inden
for statistik, genetik, bioteknologi, repro-

duktionsbiologi, og ikke mindst EDB. Avlsværditallene er blevet mere sikre og kombineres nu i indekser, der afspejler de enkelte
racers avlsmål. Desuden er der udarbejdet
avlsplaner, som optimerer den avlsmæssige
indsats. For kvæg blev den første danske
avlsplan udarbejdet i 1970, og siden er den
løbende blevet tilpasset de ændrede krav og
muligheder. Samtidig er husdyravlen blevet
internationaliseret. Sæd og embryoner kan
dybfryses og transporteres over store afstande. Dertil kommer, at den uvildige internationale organisation INTERBULL jævnligt
beregner avlsværdital og rangerer afkomsundersøgte tyre på tværs af landegrænser.
Dette har fremmet anvendelsen af de bedste
avlsdyr over hele verden og dermed øget de
avlsmæssige muligheder betydeligt. Den
meget stærke brug af toptyre og deres sønner har samtidigt øget risikoen for indavl og
dermed faren for indavlsdepressioner og formindsket avlsmæssig variation.
Husdyravlen domineres nu af ganske få racer, og de små lokale racer forsvinder - enten ved fortrængningskrydsning eller fusion.
Et typisk eksempel er Rød Dansk Malkerace, som nu er fusioneret/samarbejder med en
række andre røde malkeracer verden over især de øvrige nordiske røde racer.

frugtbarhed er forbedret. Disse imponerende
ændringer er i vid udstrækning fremkaldt
ved et effektivt avlsarbejde baseret på omhyggelig afprøvning, selektion og efterfølgende udnyttelse af forskellige krydsningskombinationer. Det betyder, at foderet nu
udnyttes meget bedre til gavn for miljøet og
med reducerede produktionsomkostningerne
til følge. Det intensive og ofte ensidige avlsarbejde har dog samtidigt medført uønskede
sideeffekter f.eks. i form af alvorlige benlidelser hos slagtekyllingerne.
Også kvægbruget har oplevet markante
ydelsesstigninger. Siden 1970 er den danske
bestand af malkekøer reduceret fra over en
million til omkring 600.000, men alligevel
produceres der stort set samme mængde
mælk på landsbasis. Forbruget af foder, arbejdskraft og andre produktionsomkostninger er derved reduceret betydeligt.
Som det fremgår af tabel 1 er den årlige
ydelse hos RDM siden 1980 steget med
2247 kg. mælk, 97 kg. fedt og 83 kg. protein
svarende til en fremgang på over 40% for alle egenskaber.
Tabel 1. Udviklingen i RDMs mælkeproduktionsegenskaber*.
Kg pr. ko

Resultater og betydning
Husdyrenes produktivitet er steget meget
gennem årene, og især i de seneste årtier har
denne udvikling været accelererende. I slagtekyllingeproduktionen er det således lykkedes at reducere den tid, det tager at producere en 1400 gram tung kylling fra ca. 80
dage i 1960 til kun 30 dage i dag.
Inden for svineavlen er foderforbruget og
sidespæktykkelsen næsten halveret i den
samme tidsperiode, samtidig med at søernes

År
Mælk
Fedt
1980
5484
227
2002
7731
324
Fremgang
2247
97
Fremgang i %
41
43
* Renracede besætninger

Protein
192
275
83
43

9

12
11
Procent dødfødte

Takket være den unikke danske kvægdatabase, som indeholder informationer om det
fulde slægtskab mellem alle dyr, er det ved
hjælp af nye analysemetoder muligt at beregne, hvor stor en del af racernes ydelsesfremgang, der skyldes henholdsvis miljømæssige og genetiske forbedringer.
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Af figur 1 fremgår, at hovedparten (68 %) af
de seneste års fremgang i proteinydelse hos
RDM skyldes avlsmæssige forbedringer.

1995 1989 1993 1997 2001
Kalvenes fødselsår

Figur 2. Udviklingen i kalvedødeligheden
ved 1. kælvning for RDM og SDM.
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Figur 1. Avls- og miljømæssige ændringer
i RDMs proteinydelse.
Den avlsmæssige effekt på dyrenes brugsmæssige egenskaber varierer fra race til race
afhængig af avlsmål og importpolitik. For
RDM er det lykkedes at fastholde/forbedre
kødproduktionsegenskaber, frugtbarhed og
sundhed samtidig med at der som anført har
været en betydelig ydelsesfremgang. Desuden er det i modsætning til SDM lykkedes
for RDM at nedbringe kalvedødeligheden
ganske betragteligt (jævnfør figur 2).
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I dag er avlsledelserne for de røde racer i
Norden enige om, at en afvejet kombination
af produktionsegenskaberne, sundhed, frugtbarhed, malkeorganer, lette kælvninger og
lav kalvedødelighed er det vigtigste ved
fastsættelse af avlsmålet. Men der er dog
stadigvæk forskel på, hvor stor vægt de enkelte lande tillægger disse egenskaber ved
beregningen af det samlede avlsindeks. Denne vægtnings betydning for sammensætningen af den genetiske fremgang kan beregnes
ved hjælp af EDB-simuleringer.
Eksempelvis blev der i forbindelse med
Nordisk Økonomisk Kvægavls jubilæumskongres i 1998 gennemført en række simuleringer med henblik på at beregne den forventede avlsmæssige fremgang af en
effektiv nordisk avlsplan afhængig af hvor
stor vægt, der lægges på de enkelte egenskaber i avlsmålet. I tabel 2 er vist vægtfaktorerne for tre af de scenarier, der blev undersøgt i dette projekt.

Tabel 2. Relativ vægt på egenskaberne i avlsmålet udtrykt som procentisk værdi af en
genetisk spredningsenhed.
A:
B:
C:
Primært ydelsesavl
Avlsmål for de
Avlsmål for NRF
(fx USA)
nordiske røde
år 1998
Egenskaber
racer
Ydelse
80
40
25
Mastitisresistens
0
20
25
Resistens mod andre
0
10
15
sygdomme
Kælvningsegenskaber
0
10
10
Frugtbarhed
0
10
15
Malkeorganer
20
10
10
I tabel 3 er vist, hvad der må forventes af
avlsmæssig fremgang, hvis man med disse
forudsætninger anvender en effektiv nordisk
avlsplan i en population på 500.000 køer.
Resultaterne er udtrykt i fremgangen i indeksenheder over 10 år, forudsat at indek-

serne er standardiseret til en spredning på 5.
Af tabellen fremgår klart, at man ved at variere den vægt, der tillægges de enkelte
egenskaber, kan forme fremtidens malkekøer, næsten som vi vil.

Tabel 3. Forventet avlsmæssig fremgang efter ti års selektion udtrykt i indeksenheder.
A:
B:
C:
Primært ydelsesavl
Avlsmål for de
Avlsmål for NRF
(fx USA)
nordiske røde
år 1998
Egenskaber
racer
Ydelse
15
10
4
Mastitisresistens
-5
5
10
Resistens mod andre
-6
1
5
sygdomme
Kælvningsegenskaber
1
6
8
Frugtbarhed
-7
1
6
Malkeorganer
2
5
7
Anvendes avlsmål A (USA), kan vi få 15
indeksenheder i genetisk fremgang for ydelse på blot 10 år. Dette svarer til ca. 35 kg
protein.
Til gengæld må der accepteres en tilbagegang på ikke mindre end 5-7 indeksenheder
i frugtbarhed, mastitisresistens og resistens
mod andre sygdomme. Det nordiske avlsmål
kan give en fremgang på 10 ydelsesindeks-

enheder, men samtidig en fremgang på 1-5
indeksenheder for alle de andre egenskaber.
Det daværende avlsmål for NRF vil kun give en fremgang på 4 ydelsesindeksenheder,
men til gengæld 5-10 indeksenheders fremgang for alle øvrige egenskaber.
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Den genetiske fremgang målt i kroner pr. ko
pr. år afhænger naturligvis af fremtidens
prisrelationer.
Hvis de nuværende nordiske forventninger
viser sig holdbare, vil de der anvender dette
avlsmål opnå en fremgang på 115 kr. pr. ko

pr. år, medens dem der anvender avlsmål A
kun får 75 kr. Vælger man at anvende det
daværende norske avlsmål fås en fremgang
på 102 kr., hvoraf hovedparten skyldes en
forbedring af de omkostningsreducerende/velfærdsegenskaber. (Jævnfør tabel 4).

Tabel 4. Forventet avlsmæssig fremgang efter ti års selektion udtrykt i kr. pr. ko pr. år.
A:
B:
C:
Primært ydelsesAvlsmål for de
Avlsmål for NRF
avl
nordiske røde
år 1998
Egenskaber
(fx USA)
racer
Ydelse
111
77
28
Omkostningsreduceren- 36
38
74
de/velfærdsegenskaber
I alt
75
115
102

Tabel 5. Antal registrerede veterinærbehandlinger i ”Helsekortsystemet” fra
1994 til 2002 (Mod. efter Olav Østerås
(BUSKAP 2, 2003)).
Antal
Antal
behandlinger
År
behandlinger pr. 100 årskøer
1994
365.728
131
1996
305.662
108
1998
250.028
89
2000
205.804
75
2002
163.311
62
Dette er som ventet sket på bekostning af
ydelsesfremgangen, som har været mindre i
Norge end i de øvrige nordiske lande. Af figur 3 fremgår således, at det genetiske ni12

veau for proteinydelse i 1988 var højst for
de norske avlstyre. I dag er NRF på dette
område klart overhalet af både RDM, SRB
og FA.
40
35
30
Kg protein

De anførte resultater er som nævnt opnået
ved hjælp af teoretisk baserede EDBsimuleringer. Realiteter fra praksis viser, at
der er meget god overensstemmelse mellem
de opnåede og de beregnede resultater. Eksempelvis er det, som vist i tabel 5 lykkedes
Norge at halvere antallet af veterinærbehandlinger pr. årsko i de seneste otte år.

25
20
15
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5
0
1986 1988 1990 1992 1994 1996
Tyrenes fødselsår
RDM

SRB

FA

NRF

Figur 3. Den genetiske udvikling i de nordiske røde racers proteinydelse.

Nye perspektiver i kvægavlen
Det fremtidige kvægavlsarbejde vil blive
endnu mere viden- og forskningsafhængigt
end det hidtidige. Udviklingen inden for

EDB, molekylærgenetik og bioteknologi vil
fortsætte. For at kunne bidrage til og udnytte
disse nye muligheder, vil avlsarbejdet i stigende omfang blive koncentreret i store enheder. Det internationale avlsarbejde vil blive domineret af få store landmandsejede
og/eller private avlsselskaber. Dansk kvægavl er begunstiget af omfattende og velfungerende registreringssystemer, som muliggør en succesfuld gennemførelse af bredtfavnende avlsmål med hensyntagen til såvel
produktions som brugs- og sundhedsmæssige egenskaber. I udlandet har man indset betydningen heraf, og man forsøger nu at tilnærme sig den nordiske avlsprofil. Det er
vigtigt, at man i Danmark udnytter sin førerstilling på dette område, såvel gennem en
fortsat udbygning og tilpasning af den hidtidige avlsstrategi, og gennem organisatoriske
alliancer og fusioner med nærtstående udenlandske avlsorganisationer. Takket være den
enestående kvægdatabase med blandt andet
registreringer af sundheds- og reproduktionsegenskaber, samt stærke forskningsmiljøer på det genteknologiske og biometriske
område, har dansk kvægavl desuden store
potentielle muligheder for at opnå en international førerposition i udvikling og anvendelse af genbaserede selektionsmarkører.
I løbet af det kommende årti forventes det,
at den øgede viden om genernes funktion vil
få stor indflydelse på kvægavlens udformning og effektivitet. Ikke i form af gensplejsede husdyr, men primært fordi der skabes
grundlag for, at afkomsundersøgelser kan
blive suppleret med en udvælgelse af avlsdyr, som er i besiddelse af ønskede gener og
genkombinationer. Ved hjælp af et sæt af
genmarkører vil det blive muligt at reducere
frekvensen af en række gener, som virker
hæmmende på produktion, sundhed og

frugtbarhed og i stedet øge frekvensen af
gener, som fremmer de ønskede egenskaber.
Herved vil de avlsmæssige fremskridt pr generation kunne øges yderligere, og mulighederne for at fremavle sunde, effektive og
velfungerende produktionsdyr bliver derfor
endnu større end tidligere.

Etiske overvejelser
De seneste års effektive, men i mange lande
ret ensidige avl for større produktion har
haft sin pris, idet den ofte har haft en række
negative effekter på husdyrenes sundhed og
velfærd. Desuden har udviklingen medført
tab af genetisk mangfoldighed. Derved er
der opstået et væsentlig etisk problem, som
ikke kan bortforklares under henvisning til,
at husdyrene ændrer sig som et led i naturens gang. Vi kan i dag styre avlen, og netop
derfor må alle, der arbejder med husdyravl,
påtage sig et etisk ansvar.
Derfor er der behov for at få klargjort og
diskuteret de forskellige aspekter af husdyravlens værdigrundlag. Etiske holdninger bør
i højere grad end tidligere inddrages i diskussionen om valg af avlsmål og konsekvenserne af at avle sig frem mod disse.
Forenklet fremstillet findes der to forskellige etiske grundholdninger nemlig naturbeskyttelsesholdningen og velfærdsholdningen. Førstnævnte fokuserer overordnet på
bevarelse af racer, arter og økosystemer
frem for hensyntagen til de enkelte individer. Tilhængerne anser biodiversitet som
noget, der er værdifuldt i sig selv, og ikke
blot en ressource. Ud fra denne holdning må
dyrene ikke ændres, og eventuelle problemer skal derfor primært løses ved at ændre
dyrenes miljø frem for at ændre dyrenes genotyper.
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Naturbeskyttelsesholdningen støder dog ind
i alvorlige problemer. Primært lægges vægt
på at bevare eksisterende genotyper. Men
ofte vil ændringer af husdyrs arvelige egenskaber være til stor fordel for såvel dyr som
mennesker. Og man kan med rette spørge:
Hvordan kan noget være af etisk værdi, hvis
det ikke er godt for nogen? Specielt hvad
angår husdyr, så er disse jo en slags levende
kunstprodukter. De findes kun på grund af
menneskers indgreb i naturen.
Hvordan kan den ene race eller linie så siges
at være mere naturlig eller autentisk end den
anden?
I modsætning til naturbeskyttelsesholdningen, så fokuserer velfærdsholdningen primært på individuelle dyrs og menneskers
livskvalitet. Denne holdning tager udgangspunkt i den klassiske nytteetik (Jeremy
Bentham). Ifølge denne holdning må avlsmålene være at sikre den størst mulige sum
af livskvalitet i form af behag/glæde fratrukket smerte/lidelse for såvel mennesker
som dyr. Avlsmålene bør derfor sikre, at der
fremavles dyr, som er sunde, og som også i
andre henseender kan få et godt liv. Det afgørende er, hvorledes dyret selv føler eller
oplever sin situation. Ifølge nytteetikken
skal den menneskelige livskvalitet også tælles med, når der opstilles mål for husdyravlen. Således skal der lægges vægt på, at
mulighederne for at tilbyde billige, sunde
animalske produkter til flest mulige mennesker øges, for derved at give dem glæde/tilfredshed/sundhed/velvære.
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Når det gælder anvendelse af de moderne
avlsmæssige redskaber, så giver det også anledning til etiske diskussioner og følelsesbetingede overvejelser om, hvor langt vi bør
og tør gå.
Nærværende forfattere har den holdning og
det synspunkt, at hvis dyrene ikke påføres
lidelser, så er det fuldt forsvarligt at gøre
brug af de fleste af de nye bioteknologisk
metoder, som vi i dag har fået til rådighed.
At foretage en stærk udvælgelse af kommende forældredyr, som efterfølgende vil
give os en ny generation af velskabte, livskraftige, sunde, robuste og produktive dyr,
anser vi for at være etisk forsvarligt og bæredygtigt i enhver henseende. Hvis man i
fremtidens avlsarbejde forfølger etisk forsvarlige og bæredygtige avlsmål, så kan
teknologien tværtimod være med til at reducere lidelser og give både dyr og mennesker
et bedre liv.

II. RDM i 125 år
Arne Nielsen og Bernt Bech Andersen

Racens etablering

B

onden og koen hører sammen.
Følgende få linier af ukendt oprindelse
illustrerer dette:
”Et fredens dyr er koen
Tyren – afguden – var ringet
Men koen – koen var alle dage
bundet til sengestolpen”.
I Danmark kan kvægholdet føres ca. 4000 år
tilbage, men som følge af geografiske og
jordbundsmæssige forskelle, udvikledes
kvæget i noget forskellige retninger rundt i
landet. Man fik mange ”racer”, og der var
ikke megen udveksling af avlsmateriale før
hen i 1800-tallet.
Men der var dog en tydelig, naturlig forskel
på kvæget fra de studeproducerende områder i det vestlige og nordlige Jylland til de
mere mælkeproducerende områder østpå i
landet, selvom alt dansk kvæg dengang måtte henføres til mellemformen. Altså til den
type malkekvæg, hvor mælke- og kødproduktionen tillagdes størst vægt, men hvor
tidligere også trækevnen havde en vis betydning.
De meget forskellige kvægslag rundt i landet var altså grundlaget, men hvad var det,
der satte gang i den røde races dannelse?
Det er i virkeligheden en meget gammel historie, som falder uden for denne beskrivelses rammer. Men kort fortalt har der helt fra

Chr. IV’s tid været spredte aktiviteter med
import af avlsmateriale fra en række lande,
med det formål at forbedre det danske kvæg.
Nævnes bør det, at der i år 1800 startede et
eksperiment på Frederiksborg Ladegårds
nye parcelgård Favrholm. Man indkøbte dyr
fra ”nogle af landets bedste kvægracer” til et
stutteri – og importerede schweizisk kvæg
til indkrydsning! Formålet var at frembringe
avlsdyr, der kunne bruges til forbedring af
kvæget, formentligt primært på Sjælland og
Lolland-Falster. Fra Favrholm solgtes op til
1832 årligt omkring 50 avlsdyr. Eksperimentet mislykkedes dog, fordi de producerede avlsdyr ikke havde gjort megen nytte,
da de ikke havde så godt et renommé, som
kvæget fra Fyn og Jylland.
Den røde lød var og blev datidens yndlingslød i store dele af landet. Men det er forkert
at tro, at eksempelvis alt ø-kvæget var rødt.
Omkring 1820 beskrives ø-racen som lille,
kantet og hoftet, sort, brun eller blakket, ikke synderlig mælkerig eller trivelig, vægt ca.
300 kg. Og kun ca. 100 cm høj. Der var lang
vej til den røde ko!
Ikke engang dette kvæg kunne Favrholm
eksperimentets fremmede racer forbedre.
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Indførslen af avlsmateriale til øerne
Midt i 1800-tallet kom der rigtig gang i indførslen af avlsmateriale til ø-kvæget på Fyn
og Sjælland/Lolland-Falster. Sidstnævnte
område havde det tarveligste kvæg, og man
begyndte her en forædlingsproces ved brug
af Angler kvæg. Dette kom fra halvøen Angel imellem Flensborg Fjord og Slien, i det
daværende Hertugdømme Slesvig-Holsten,
hvortil der var let adgang med skib.
Men det nordjyske kvæg blev også brugt i
stor udstrækning. Især på de sjællandske
herregårde, og det prægede dyrskuerne. Det
nævnes, at det nordjyske kvæg havde overvægt på dyrskuerne i Holbæk amt i
1860’erne. Men i 1864 gik kammerråd Andersen på Gunderslevholm på Midtsjælland
væk fra det jyske kvæg og over til Angler
kvæget. Det blev et vendepunkt i udviklingen, og allerede i 1884 var det jyske kvæg
næsten fortrængt igen.
Sammensmeltningen af de røde danske
kvægslag foregik med brask og bram. Godsejerne var gode til at tale for deres sag, og
de landøkonomiske foreninger gjorde også
en stor indsats ved at arrangere avlsdyr auktioner.
Svendborg Amts Landøkonomiske Selskab
var en betydende faktor i bestræbelserne på
at sikre fynboerne deres del af Angler kvæget. Angler køerne var ikke så store af krop,
men de producerede mælk med et efter datidens forhold højt fedtindhold.
Især kom lødekøerne (drægtige køer, som
blev drevet over land til bryggerierne og
brænderierne i de større byer østpå i landet)
til at betyde meget for det røde kvægslag på
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Fyn. De stammede typisk enten fra Det
Nordslesvigske Kvæg fra egnene omkring
Gram-Nustrup og længere sydpå på gesten,
(et oldfrisisk udtryk for det tørre landskab
inde bag marsken) eller fra Ballum kvæget,
som var en stor og kraftigere kvægtype med
meget gode kødproduktionsegenskaber. Ballum kvæget stammede, som navnet antyder,
fra marsk egnene i det nuværende Sønderjylland. Det Nordslesvigske Kvæg var en
type nogenlunde midt imellem Ballum kvæget og Angler kvæget.
Odense marked angives at have spillet en
særlig stor rolle for udbredelsen af de tungere typer på Fyn. Hertil kom lødekøerne, og
her kom også de fynske bønder!
Der blev også født kalve undervejs, som
blev efterladt. ”Smedens kalv” i Ryslinge,
der blev stammoder til ”Ryslinge Stammen”, er et sådant eksempel. Den stammer
fra en drift nordslesvigsk kvæg, der passerede Ryslinge omkring 1840, og den udviklede sig til byens største og smukkeste ko.
De tungere typers indflydelse har kunnet
spores langt op i 1900-tallet på Fyn.
Denne indførsel af avlsmateriale satte altså
en stopper for den indtrængning af nordjysk
kvæg, som havde vundet indpas på øerne,
især på Sjælland, men det røde kvæg gik også med held på erobringstogt i de østjyske
amter, hvor kvægproduktionen i modsætning til i Vest- og Nordjyllands studeproduktion, var mere orienteret imod mælkeproduktion.

Landmandsforsamlingen i Svendborg
1878
Det helt store skel er dog landmandsforsamlingen i Svendborg 1878. Her blev racen om
man så kan sige født!
Landmandsforsamlingerne var betegnelsen
for et landmandsmøde og udstilling omfattende hele landet. Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab stod som arrangør af i
alt 18 af disse forsamlinger i perioden fra
1845 til 1900, hvor de blev indstillet grundet
for store omkostninger. Den sidste landmandsforsamling i Odense i 1900 havde ca.
91.000 besøgende, og blev støttet af staten
med 200.000 kr.!
Med baggrund i den store opbakning er det
næppe forkert at karakterisere disse landmandsforsamlinger som en form for landbrugets rigsdage på den tid. Det understøtter betydningen af den beslutning, som
blev truffet på landmandsforsamlingen i
Svendborg i 1878. Her blev det nemlig besluttet at det røde kvæg skulle udstilles som:
Rødt dansk kvæg. Senere blev navnet så
fastlagt til Rød Dansk Malkerace, som dog
først langt hen i 1900-tallet kan karakteriseres som en stabil race.
Konsulent Wulff Pedersen beretter, at der
på landmandsforsamlingen i Svendborg
bl.a. skete det, at for første gang i det røde
kvægs historie, tilfaldt Kongepræmien, den
fornemmeste af alle datidens anerkendelser,
en udstiller fra bondebruget, nemlig en kosamling fra Jens Hansen, Holevgaard på
Nordøstfyn. Alle hidtidige kongepræmier
ved landmandsforsamlingerne var indtil da
hjemtaget af samlinger fra herregårdene.
Men der skete mere. Efter tildelingen af
Kongepræmien, så man en rank, ikke ret

høj mand gå søgende rundt på pladsen. Det
var Gehejmekonferensråd Edward Tesdorpf
grundlæggeren af Orupgaard stammen – og
ejeren af den samling, som netop var blevet
”slået”. Han ledte efter Jens Hansen, Holevgaard, fordi han ønskede at trykke den
opdrætter i hånden, hvis samling netop var
gået foran hans egne. Et smukt træk, at den
ene opdrætter ønsker den anden tillykke!

Godsejer, Gehejmekonferensraad Edw.
Tesdorpf, Orupgaard

Gaardejer, Jens Hansen, Holevgaard

Til slut om racens etablering skal professor i
husdyrbrug på Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole 1934-1960 L. Hansen Larsen citeres for følgende:
”Det blev altså aldrig udenlandsk kvæg, der
var med til at grundlægge og fremme den
røde danske malkerace. Nej, denne race er
100% et hjemligt, et dansk produkt, som
danske landmænd har ære af . Tiltrukket ved
et dygtigt udvalgsarbejde”.

Professor L. HansenLarsen gjorde en stor
indsats for avlsarbejdet
med RDM.
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For god ordens skyld bør det fremhæves, at
selv om meget avlsmateriale kom fra Slesvig, så var denne landsdel dog indtil 1864 en
del af det danske kongerige, så Hansen Larsens udtalelse om, at det ikke blev udenlandsk kvæg, der grundlagde racen, er stadig
rigtig.

Landbrugets udvikling tog fart fra omkring 1880
I årene omkring 1880 skete der mange skelsættende begivenheder i dansk landbrug.
I tilbageblikkets klare lys, er det let nok at se
betydningen af den politiske frigørelse efter
juni-grundloven i 1849. Ikke mindst de
mange nye folkehøjskoler fik en helt uvurderlig betydning for uddannelsen af landbrugets unge.
Denne uddannelse i dansk sprog, regning,
og ikke at forglemme historie, litteratur og
kultur skabte en solid basis for, at en lang
række initiativer nu kunne og blev taget af
landmændene selv.
Initiativerne blev også fremmet af, at en
produktionsomlægning fra kornproduktion
til en stigende forædling var nødvendigt,
som følge af det billige amerikanske korn
fra prærierne, der nu kom til Europa. Men
markedsmulighederne opstod samtidig tæt
på, nemlig i England som følge af industrialiseringen der.

hvilket sikrede en hidtil ukendt fodringssikkerhed om vinteren.
Stambogsføringen begynder i 1881, andelsmejerierne i 1882, Landøkonomisk Forsøgslaboratorium etableres i 1883, konkurrencer
imellem hele kvæghold og kvægavlsforeninger/tyreholdsforeninger begynder i 1884,
andelsslagterierne i 1886. Og sidst, men ikke mindst begynder kontrolforeningerne
med Vejen og Omegns Kontrolforening, sit
virke i 1895. Denne kontrolforening blev
samtidig verdens første, og dannede model
for ydelseskontrollen i hele verden.
I intet andet land er en tilsvarende udvikling
groet op fra landmændene selv og uden lovgivningsmæssig pålæg. Betydningen for
dansk landbrug helt op til vore dage kan ikke overvurderes.
Foranstående summariske oversigt er bestemt ikke fuldstændig, men der bygges i
dag fortsat videre på det fundament, foregangsmændene dengang skabte.
Alle disse aktiviteter var naturligvis ikke
alene til gavn for RDM, men for hele landbruget. Men for RDM betød de særlig meget, fordi man havde fået racedannelsen på
plads, og fået skabt en race, der på sit højdepunkt tegnede sig for ca. 2/3 af Danmarks
kvægbestand.

Den handske tog de danske landmænd op!
RDM avlen siden da
Årene omkring 1878, hvor den røde danske
malkerace blev dannet, udgør også et skel
imellem gammel og ny tid i dansk landbrug.
Renavlen i kvægbruget går stærkt frem.
Rodfrugtdyrkning vinder indpas, og de følgende 100 år er koen og roen uadskillelige,
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Det avlsarbejde, som kom til at præge de efterfølgende 100 år er beskrevet så fremragende af racens unge landskonsulent Frode
Jensen i 1986 i forbindelse med De samvirkende danske Kvægavlsforeningers 50 års

jubilæum. Afsnittet, som han kaldte ”Matadorer gennem tiderne” viser med al ønskelig
tydelighed, at RDM med hans alt for tidlige

død mistede en yderst kompetent medarbejder, som tillige var i besiddelse af meget fine menneskelige egenskaber.

Efterfølgende fire sider er en direkte kopiering af Frode Jensens artikel i Kvægavlsforeningernes
50-års jubilæumsbog fra 1986.
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Rød Dansk Malkeraces ydelse
Allerede få år efter at ydelseskontrollen af
malkekvæg var begyndt, var rigtig mange
kontrolforeninger etableret og i gang med
arbejdet. En opgørelse foretaget i 1903-04
viste allerede en tilslutning på godt 10% af
køerne i Danmark. Den gennemsnitlige
ydelse for alle racer var, ifølge den første
landsdækkende opgørelse, der stammer fra
det år,
3107 kg mælk med 3,40 % fedt
og 106 kg smørfedt.

22

Først i 1932-33 foretog man en racemæssige
opgørelse, som viste 32.369 RDM-besætninger med 446.366 køer under ydelseskontrol. Deres gennemsnitlige ydelse det år
var:
3488 kg. mælk med 3.84 % fedt
og 134 kg. smørfedt
Set med nutidens øjne virker dette ydelsesniveau måske ikke så imponerende, men det
er det. Racen var kun lige ved at være stabiliseret, og datidens selektionsmetoder og afkomsundersøgelser var ikke særligt effektive.

Endelig var Professor Lars Frederiksens
fodringsmetoder også meget nye, og konservering af grønne afgrøder ved ensilering,
var kun netop begyndt. Så alt i alt er det ikke et ringe ydelsesniveau, om end det må
erindres, at de besætninger, som var tilsluttet
ydelseskontrollen, sikkert hovedsageligt var
at finde iblandt de bedste.
2. verdenskrig påvirkede naturligvis ydelsen
negativt, da der jo ikke var adgang til importerede proteinfodermidler, men som det ses i
efterfølgende tabel, blev denne nedgang hurtigt overvundet.
Ydelsen for RDM køerne i de ca. 70 år,
der er foretaget raceopgørelser.
Kg.
Kg.
Kg.
mælk % fedt smør- protein
År
fedt
1935 3756
3,89
146
1940 3038
4,09
124 1)
1945 3475
4,07
142 1)
1950 4020
4,14
166
1955 3961
4,15
164
1960 4465
4,26
190
1965 4611
4,14
191
1970 5117
4,18
214
1975 5248
4,17
219
1980 5324
4,14
220
1985 6275
4,17
262
220 2)
1990 6624
4,30
285
232
1995 6930
4,25
295
246
2000 7456
4,21
314
266
2001 7553
4,21
318
269
1) Omfatter alene RDM køerne på øerne,
da der ikke foreligger en racedelt opgørelse for Jylland.
2) Proteinydelsen er først registreret fra
1985.

Ydelsesresultaterne i de næsten 70 år, hvor
raceopgørelserne er foretaget, viser en imponerende stigning, som givetvis ikke er
stoppet endnu. Det effektive danske avlsarbejde og de stadigt forbedrede staldforhold,
samt bedre fodringstekniker tilsiger stigende
gennemsnitsydelser også fremover.
Ydelsesresultaterne i foranstående tabel er
indtil 1975-76 alene opgjort for renracede
besætninger, der altid ydelsesmæssigt har
ligget højere end besætninger med flere racer og krydsninger. Derefter indgår samtlige
renracede RDM køer i opgørelsen.

Brugsegenskaberne
I det lange spand af år, RDM har tjent danske mælkeproducenter, har et dygtigt avlsarbejde også øvet sin indflydelse på racens
brugsegenskaber. Under dette begreb gemmer sig en lang række vigtige elementer.
Malkeorganer, herunder kort malketid uden
mælkespild bør nævnes først, men også lemmestyrke, klovstyrke, temperament, kælvningsforløb og ikke mindst evnen til at optage og omsætte store mængder grovfoder er
vigtige.
De fleste af disse egenskaber er svære at
sætte tal på, men for malkeorganerne og
malketidens vedkommende er dette dog
sket, og med meget gode forbedringer til
følge. Men det er værd at notere, at årsagen
til at man fik indført en særlig pointskala for
malkeorganer i 1953 uden tvivl var, at datidens yvere var meget forskellige og i mange
tilfælde bestemt ikke særlig velegnede til
maskinmalkning, som da var blevet en almindelig forekommende malkemetode.
Yverform, yverophæng og -holdbarhed samt
patteform og -placering var derfor blevet
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I 1972 begyndte døtregruppe bedømmelserne ved hjælp af ansatte afkomsinspektører.
Disse, som typisk er unge landmænd, der
selv har malket og kender problemerne, har
for RDM betydet, at racen i dag er i besiddelse af en yverkvalitet og en tilfredsstillende kort malketid, som gør racen særdeles
velegnet til ethvert malkesystem.
Igennem den spørgeundersøgelse, som omtales andetsteds, er det af mange af svarerne
fremhævet, at RDM har et godt temperament og stærke lemmer. Det er også vigtige
faktorer i nutidens større besætninger. Og
det er egenskaber, som i de 30 år afkomsinspektørerne har virket, er blevet forbedrede.
Endelig skal den reducerede kalvedødelighed fremhæves.

Insemineringsstatistik
Følgende insemineringsstatistik fra kvægavlsforeningerne viser hvorledes det samlede antal insemineringer er halveret i perioden 1950 til 2000. Samtidig ses det, at RDM
var den stærkest dominerende race omkring
1955-60, hvorefter andelen er faldet voldsomt.

Antal 1. insemineringer

meget centrale eksteriøregenskaber. En løsning trængte sig på, da malkepigerne forsvandt! Fynboerne gik i spidsen ved en mere
realistisk vurdering på dyrskuerne, hvor man
tog udstrakt hensyn hertil. Det gav diskussion, men det virkede.
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Kvægavlsforeningernes insemineringsstatistik for perioden 1950 til 2000.

Avlsforsøg med RDM
I årene efter 2. verdenskrig blev der gennemført en række RDM forsøg under ledelse
af Landøkonomisk Forsøgslaboratorium.
Herunder de såkaldte ”rekordforsøg” på
Stensbygård og Wedellsborg, som dokumenterede, hvor meget almindelige RDM
brugskøer kunne yde under optimale miljøforhold. Resultaterne medførte stor national
og international opmærksomhed.
Hovedresultater fra
Wedellsborgforsøget
Årene før
forsøget

Antal malkedage
Kg. mælk
% fedt
Kg. smørfedt

Forsøgsåret

194546

194647

194748

328
4368
3,73
163

287
4563
3.69
168

365
10517
3,93
413

På statens forsøgsgård Favrholm ved Hillerød blev der i perioden 1948-1958 gennemført et omfattende og meget intensivt forsøg
til sammenligning af RDM og Jersey. Resultaterne er beskrevet i beretning nr. 323, og
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de kan sammenfattes i følgende oversigt.
Ikke mindst de efterfølgende økonomiberegninger og konklusioner gav anledning til
megen diskussion og uenighed.
Hovedresultater fra
racesammenligningsforsøget
Antal årskøer
Kg. mælk
% fedt
Kg. smørfedt
Køernes vægt, kg
Kalv + tilvækst, kg
f.e. pr. årsko

RDM
194
4192
4,57
192
586
70,3
3597

Jersey
203
3052
6,30
192
416
5,6
3146

Afkomsprøver for mælk
Med kontrolforeningernes etablering og hurtige udbredelse efter 1895 fik man oplysninger om de enkelte køers ydelse i besætningerne, og dermed blev det også muligt at
undersøge tyrenes indflydelse på døtrenes
produktion. Allerede i 1901 offentliggjorde
konsulent P. Nissen Pedersen den første afkomsundersøgelse for tyre, hvor døtres
ydelse blev sammenholdt med de respektive
mødres, og i de følgende år udvikledes og
forbedredes disse mor-datter sammenligninger.
Indførelsen af den kunstige sædoverføring
medførte imidlertid, at antallet af tyre, der
blev brugt, faldt drastisk i forhold til de
mange tyre, der tidligere var nødvendige
ved naturlig bedækning. Det var derfor uhyre vigtigt, at deres avlsværdi var fastlagt
med den størst mulige sikkerhed. Den var
efter datidens forhold tilfredsstillende indtil

2. verdenskrig. Men mor-datter sammenligningernes sikkerhed blev pludselig stærkt
forringet som følge af de unormale fodringsforhold under krigen.
Derfor fik Statens Husdyrbrugsudvalg i
1945 bevilling til drift af en række afkomsprøvestationer i samarbejde med de danske
kvægavlsforeninger. Hvert efterår blev der
indsat 20 kvier efter hver af de tyre, som ønskedes afprøvet. Kælvningerne skulle foregå
i tidsrummet 15/9–31/10, og fodring, malkning og pasning blev gennemført efter ensartede og stærkt kontrollerede retningslinier.
Indtil 1960 blev der malket 3 gange dagligt i
vinterhalvåret, men derefter blev der malket
2 gange dagligt i hele prøvetiden. Foranstaltningen fik stor udbredelse og betydning
for dansk kvægavl, og i 1958 blev der således afprøvet 102 hold fordelt på 33 stationer. Gennemsnitsydelsen var jævnt stigende
over årene med 177 kg. smørfedt i 1945/46
til 262 kg. smørfedt i slutåret 1973/74. Den
højeste RDM-ydelse opnåede holdet efter
Rudme Dyb med 314 kg. smørfedt.
Efterhånden blev også andre egenskaber end
ydelsen registreret på afkomsprøvestationerne, herunder mælkens proteinindhold.
Der blev udført malketidsundersøgelser og
givet karakterer for eksteriør. De mange data vakte stor interesse i udlandet, og mange
udenlandske forskere besøgte Danmark og
foretog genetiske analyser på afkomsprøvematerialet.
Kvægavlsforeningernes valg af tyrefædre
var i udpræget grad påvirket af afkomsprøveresultaterne, som det illustreres med følgende opgørelse for RDM.
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RDM tyrekalve solgt til kvægavlsforeningerne (mod. efter Jens Nielsen 1961)
Tyrefader

Prøveår

Loke
Ørnsvig 136
Horsens Høg
Ulvsager
Højvig 47
Toke Sams
Thor
Sortemose
Morsø Vinkel
Sverre

1950/51
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1956/57
1956/57
1957/58
1958/59

Placering ved Kg. smørfedt
Afkomsprøven
2
241
3
224
3
215
10
210
1
244
1
259
4
257
32
202
16
238
2
290

Eksemplerne viser, at tyre med et topresultat
ved afkomsprøverne kunne få en meget stor
udbredelse i avlsarbejdet. Andre tyre (som f.
eks. Ulvsager og Sortemose), der blev brugt
stærkt af kvægavlsforeningerne som følge af
høj præmiering på dyrskuerne, en populær
afstamning eller andet måtte se glorien falme som følge af et dårligt afkomsprøveresultat. Det dæmpede deres anvendelse og
derved gjorde afkomsprøverne stor gavn. Da
malketidsundersøgelserne blev indført, viste
det sig, at nogle af de højestydende tyrelinier var i besiddelse af dårlige anlæg for
denne egenskab. Herunder helbrødrene Højvig 136 og Ørnsvig 136, men takket være
afkomsprøverne blev denne uheldige egenskab efterhånden elimineret.
I 1974 standsede stationsafprøvningen, idet
elektronisk indsamlet datamateriale fra kontrolforeningerne viste sig at kunne give en
billigere, hurtigere og mere sikker avlsværdivurdering for ydelse.
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Antal sønner solgt
før prøven efter prøven
1
0
0
37
6
0
0
42
0
2

58
63
30
27
85
35
22
11
17
19

Kampen om avlsplanerne
Allerede i august 1958 skriver A. NeimannSørensen i RDM-Nyt nr. 89 en teoretisk baseret artikel om ”Selektionsmetoder og
avlskontrol i kvægavlen”.
Som indledning til denne artikel skriver
konsulent A. Wulff Pedersen bl.a. ”Den
praktiske mand må en gang for alle bekvemme sig til at forstå, at han må gøre et
positivt og ret betydeligt arbejde for at nå til
en sådan grad af erkendelse og indsigt, at
han kan drage nytte af den eksperimentelle
videnskabs virksomhed, og han må nå så
vidt, at han ikke blot erhverver sig en vis
kundskabsmængde, men tillige gør sig så
vidt fortrolig med rationel tankegang at videnskabens udtryksmåde ikke er for ham
som et fremmed, uforståeligt sprog”.
Det var fremsynede og modige, men også
lidt provokerende ord så tidligt som i 1958.
Der var tale om et følelsesladet emne, og de
nye tanker stødte på modstand hos mange

udøvere af praktisk kvægavl. En ny epoke
var indledt!.
På Forsøgslaboratoriets efterårsmøde i København i 1967 præsenterede A. NiemannSørensen således principperne i de moderne
avlsplaner. De var indført i flere lande omkring os, og Neimann-Sørensen understregede, at de arvelove som gælder andre steder også har gyldighed i Danmark.
Ifølge Landsbladets udførlige referat fra
mødet sagde en fremtrædende RDM-avler
efter professorens indlæg bl.a.: ”Det var dog
en grusom salve. Vi kan være enige om at
ønske den bedste og hurtigste fremgang for
kvægavlen. Men den spaltning, der synes at
være ved at komme, og hvorved teoretikerne
og praktikerne har vanskeligt ved at trække
på samme hammel, det kan ikke være godt
for avlen. Det er forstemmende om de som
skulle tjene og vejlede vil begynde at herske”.
Holdningen og bemærkningerne var typiske
for den tids debat, og Neimann-Sørensen afrundede dagens diskussion med at sige:
”Men vi vil heller ikke have at man om et
antal år skal komme og sige: Det er Jer der
skal fortælle om og vejlede i hvad der videnskabeligt er fremme i kvægavlen. Hvorfor
fortalte i os dog ikke dengang straks om de
nye teorier og jeres mening om dem”.

Prof. A. Neimann-Sørensen var initiativtager og drivkraft bag
de nye avlsplaner i
Danmark

I begyndelsen af 1970’erne udførte danske
avlsforskere en række simuleringsstudier
over en modernisering af avlsarbejdet med
kvæg, og resultaterne blev publiceret i 411.
beretning, som fik titlen ”Kvægavlens planlægning for malke- og kombinationsracer”.
Diskussionen fortsatte på utallige ”kvægavlsmøder” ud over landet. Men flere og flere forstod og tilsluttede sig de nye avlsteorier, og i dag er RDMs avlsledelse hurtig til
at udnytte nye teoretiske landvindinger i
avlsarbejdet. Kløften mellem teori og praksis er blevet mindre end for 40 år siden.

Afprøvning for kødproduktion
Allerede i 1957 blev afkomsprøverne for
mælk suppleret med de såkaldte trivelighedsundersøgelser. Efter de tyre, der havde
kvier på afkomsprøvestation, blev der indsat
14 tyrekalve til måling af tilvækst, foderudnyttelse og slagteprocent. Senere blev der
bygget avlsstationer for kødproduktion i Egtved, Aalestrup og Holbæk og fra 1972 blev
individprøverne en landsdækkende foranstaltning.
RDM førte en konsekvent avlspolitik på dette område, og der blev indført minimumskrav til I-tallet, for at en tyr kunne optages i
stambogen. Dermed var det muligt for RDM
at fastholde gode kødproduktionsegenskaber, samtidig med stor avlsmæssig fremgang
i ydelse og brugsmæssige egenskaber.

Importforsøgene
For en lille og lokal race som RDM var det
efterhånden klart, at indavlsproblemer og de
begrænsede selektionsmuligheder skulle lø27

ses ved import fra andre røde racer. Der blev
foretaget sporadiske importer fra Tyskland
(tyren Dybbøl Rhin) og fra Belgien (Rødt
Belgisk Kvæg). Men i 1972 besluttede Statens Husdyrbrugsforsøg og Landsforeningen
for RDM at indlede et kontrolleret importforsøg med racerne Finsk Ayrshire, (FA),
Svensk Røt og Vit Boskap (SRB) samt MRI
racen fra Holland. Godt 1000 portioner sæd
fra udvalgte tyre af de 3 racer samt RDM
blev anvendt på RDM køer i godt 20 kontraherede besætninger. Der fødtes i alt 882 forsøgskalve.

Tyrekalvene blev afprøvet for kødproduktionsegenskaber i Egtved regi, og på den nedlagte tyrestation i Vester Skerninge på Sydfyn, mens kviekalvene fulgtes intenst i
oprindelsesbesætningerne.
I meddelelse nr. 289 fra Statens Husdyrbrugsforsøg sammenfattes resultaterne på
følgende måde:

Hovedresultater fra importforsøget

% dødfødte kalve
point for malkeorganer
point for kropbygning
gr daglig nettotilvækst
klassificering
afgangsprocent, l. laktation
smørfedtydelse, kg.
antal 1. laktationer

Renracet

SRB x

FA x

MRI x

RDM
9,9
7,1
7,1
667
5,4
17,1
207
67

RDM
4,6
7,4
6,9
675
5,5
5,8
231
101

RDM
1,3
7,6
6,8
645
4,9
10,4
231
80

RDM
6,4
6,9
7,1
692
5,8
25,4
211
57

Importen medførte således en betydelig reduktion af kalvedødeligheden og et højere
ydelsesniveau, hvilket delvis kan tilskrives
en krydsningsfrodighed på 5–10%. Indkrydsningen med SRB og FA medførte endvidere lidt bedre malkeorganer, men en samtidig forringelse af kropsbygningen.

ter, ligesom især ABK bidrog til en betydelig styrkelse af RDMs tilvækstkapacitet.

I 1975 tog Landsforeningen for RDM initiativ til en begrænset import af sæd fra toptyre
af racerne Amerikansk Brunkvæg (ABK) og
Rødt Canadisk Kvæg (RCK), som er den
røde udspaltning af Holstein Friesian. Også
denne import gav forbedrede ydelsesresulta-

Landsforeningen for Rød Dansk Malkerace
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I et efterfølgende afsnit om RDMs aktivitetsplaner er redegjort for importen i de senere år.

Det er lidt ejendommeligt at tænke på, at
Danmarks nationale malkekvægrace, landets
ældste race, først 75 år efter sin etablering
fik sin forening af opdrættere og andre inte-

resserede. Denne forening blev derved den
yngste af samtlige malke-raceforeninger.
Hvilke drøftelser, der er gået forud vides ikke, men det fremgår af omtalen af den første
generalforsamling, at der har været nedsat et
forberedende udvalg med landbrugslærer
Jens Filipsen, Korinth Landbrugsskole som
formand.
Men det må naturligvis erindres, at tredivernes krise og 2.verdenskrig begrænsede mange aktiviteter, så ønsket om en forening kan
meget vel have eksisteret blandt RDM opdrætterne i lang tid.
Den 13. maj 1953 afholdtes den stiftende
generalforsamling i Odense. Her blev de
første vedtægter vedtaget, den første bestyrelse valgt og konsulent A. Wulff Pedersen,
Odense blev sekretær.
Om nogen må W.P., som han oftest signerede sine utallige artikler med, tilskrives æren
for at foreningen hurtigt fandt sit fodfæste.
Ikke bare i den første bestyrelse, men sandelig også i alle de efterfølgende, har der været
en stærk repræsentation af markante personligheder, som ikke alene markerede sig som
opdrættere, men også deltog i andet organisationsarbejde, i politik og i det lokale kulturelle liv på deres hjemegn.
Udadtil er det selvsagt foreningens formand,
der tegner billedet. Landsforeningen for Rød
Dansk Malkerace har i den forbindelse været begunstiget med ikke alene en række
meget markante personligheder for bordenden, men også med, at de, som blev valgt,
tog opgaven op i så lang en periode, at kontinuiteten var sikret. Det har Rød Dansk
Malkerace været godt tjent med!

Når formændene holdt ud betyder det naturligvis også, at rækken af formænd ikke er
særlig lang i de 50 år, som er gået siden starten. Faktisk kun 5, selvom den 6. dog er tiltrådt ½ år før jubilæet!
Formand har været/er:
Niels Eriksen,
Kørbitzdal, Ringe. 1953–1958.
Johannes Nielsen,
Ejlekærgård, Farendløse. 1958–1966.
Ejner Karlshøj,
Mariehøj, St. Heddinge. 1966–1972.
Holger Moritz Hansen,
Pilegård, Ladby, Kerteminde. 1972–1994.
Jens Lindvig,
Højgård, Asp, Varde. 1994–2002.
Lars Arne Iversen,
Stensgård, Stensby, Skamby. 2002–
Forfatteren af dette afsnit har haft det privilegium at kende, og i kortere eller længere
tid arbejde sammen med alle ovennævnte
formænd. Det har været lærerigt og berigende. Men bag enhver af disse formænd var
der selvsagt også en bestyrelse, hvis indsats
ikke må overses.

Væsentlige foreningsaktiviteter
Den allerførste aktivitet, som blev iværksat
efter dannelsen af Landsforeningen for
RDM, var udgivelsen af et nyhedsbrev. Det
fik ikke straks, men dog meget naturligt ret
hurtigt navnet RDM-Nyt, og det navn holdt
indtil nummer 350, som blev det sidste
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nummer af bladet, inden det ved årsskiftet
2002-03 indgik i det fælles, nye kvægavlsblad. RDM-Nyt omtales nærmere i et efterfølgende afsnit
Den væsentligste foreningsaktivitet i de første mange år ses at have været årsmødet.
Det har i alle foreningens 50 år været afholdt på skiftende steder rundt i landet.
I nr. 15 af de skriftlige meddelelser, som
RDM-Nyt i begyndelse kaldtes, findes et referat af det første årsmøde efter stiftelsen.
Det afholdtes i 1954, men det fremgår mærkeligt nok ikke af referatet, hvor det fandt
sted!
For at illustrere, at Landsforeningen for
RDM straks trådte i aktivitet, omtales den
første ordinære generalforsamling her ret
grundigt. Det skal også fremhæves, at man
allerede her begyndte at røre ved RDMs store problem på den tid, nemlig lidelsen lamme kalve. Der er ikke her plads eller begrundelse for at gå i dybden med de mange
efterfølgende generalforsamlinger, blot skal
det understreges, at foreningens arbejde fortsatte i den udmærkede retning, som blev
indledt fra begyndelsen. Enkelte centrale
opgaver vil nærmere blive omtalt efterfølgende.
Ved at læse dette første referat kan man ikke
lade være at undre sig lidt over, at det
stammer fra en begivenhed for kun 50 år siden. Det gælder sprogbrug, til- og omtaleform og ikke mindst økonomi.
Formanden var jo Niels Eriksen, Kørbitzdal,
Ringe. For at illustrere lidt af det netop omtalte samt foreningens første års aktiviteter,
bringes her et uddrag af hans beretning ved
denne første generalforsamling:
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”Vor virksomhed har først og fremmest bestået i at fastlægge linien for Landsforeningens arbejde i henhold til vedtægternes §4.
Først de skriftlige meddelelser. Vi har udsendt 14 tryksager. Disse har overvejende
været korte og, synes vi selv, klare. Vi har
ment, at det var bedre med lidt, som blev
læst, end alt for udførlige meddelelser, som
jævne folk opgav at gå i lag med. Foreløbig
er det mest avlsspørgsmål, vi har behandlet,
inden længe – når vi får flere kræfter - tager
vi også fat på det, man i daglig tale kalder
kvægbruget. Hidtil har det blandt andet drejet sig om: Afkomsskuerne for tyre, hvor vi
jo nok synes, at en kort orientering i høj
grad var på sin plads. Afkomsprøverne har
vi lagt stor vægt på. Ganske vist kommer
tallene jo i landbrugsbladene, men der findes de spredt i mange numre, så det kan være svært at holde rede på dem. Når vi sender
dem ud og de bliver lagt i medlems mappen
har man orden i dem og kan altid drage
sammenligninger.
”Afkomsundersøgelser
over tyre” kan noget tilsvarende siges om.
De fremmeligste af jer har måske alle beretningerne, men ærlig talt, hvornår får man
disse gået igennem? Her får vi 8 sider ind
ad døren, det er da til at overkomme, og vil
vi så vide mere om de enkelte af tyrene, kan
vi gå til stambøger, beretninger o. s. v. Videre har vi meddelt jer lidt om andre ting,
de nye kåringsregler (som jeg om lidt skal
vende tilbage til) , de såkaldte lamme kalve
(hvilket spørgsmål sekretæren vil sige et par
ord om). Mål for en del tyre o. s. v. Nu efterhånden de store dyrskuer er afholdt, skulle vi gerne bringe en samlet oversigt over
dem, og når vi har 250 dages opgørelsen for
afkomsprøverne, vil denne selvfølgelig blive
udsendt”.

Uden at nævne et konkret tal fremgår det af
Niels Eriksens beretning, at man kun har
opnået et yderst beskedent antal medlemmer, som alene udgøres af personlige medlemmer, da kvægavlsforeningerne endnu ikke kunne optages. Men også, at man
allerede havde erkendt, at dette ikke var
nogen god ide, for foreningen kunne ikke
eksistere på dette kontingentgrundlag. Vedtægterne blev derfor allerede på den første
generalforsamling ændret, så kvægavlsforeninger kunne optages som medlemmer.
De fik en stemme for hver påbegyndt 500
medlemmer, og måtte betale vistnok 5 øre
pr. ko insemineret med RDM. (De 5 øre er
nævnt som et forslag, men det fremgår ikke
af referatet, om det blev vedtaget, men det
antages.)
På Sjælland havde man tilsyneladende ingen
eller kun få medlemmer, idet man ikke ville
konkurrere med Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening. Niels Eriksen antydede dog
i sin første beretning, at man håbede snart at
finde en udvej desangående.
Det skete da også allerede året efter, idet
Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening i
november 1955 sendte en orientering til sine
medlemmer underskrevet af formanden Johannes Nielsen, Ejlekærgård og sekretæren
Svend Fisker, Kollekolle. Deraf fremgår at
opdrætterforeningens medlemmer fremtidig
er medlemmer af Landsforeningen for RDM
på lige fod med de øvrige medlemmer, men
dog på den måde, at de sjællandske medlemmer vælger 2 af de 3 sjællandske medlemmer af Landsforeningens bestyrelse og
herudover ikke deltager i bestyrelsesvalgene!

I tidens løb er der i det danske foreningslandskab set mange ejendommelige konstruktioner i forbindelse med fusioner. Denne må imidlertid siges at være yderst elegant
klaret. Den sikrede Landsforeningen en solid medlemstilgang uden konflikt med hæderkronede Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening – og den sikrede i hvert fald i en
overgang opdrætterforeningen en direkte
indflydelse i Landsforeningen for RDMs bestyrelse. Samtidig sparede den opdrætterforeningen for en del penge, fordi den ophørte
med at udsende Sjællands Stifts Landbrugstidende samt en række beretninger.
Denne særordning for medlemmerne af
Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening er
jo ophørt på et eller andet tidspunkt, men
hvornår står hen i det uvisse. Ligeledes er
det uklart hvorledes man i praksis har administreret, at en gruppe personlige medlemmer ikke havde stemmeret ved bestyrelsesvalgene på generalforsamlingen, men naturligvis ved alle andre afstemninger!

Landsforeningens første aktivitet
Som det fremgik af ovenstående korte uddrag af den første formandsberetning, havde
man allerede i det første år været medvirkende til indførelsen af en fælles ny og
landsdækkende kåringsskala, nemlig den
velkendte 10-5 skala, som vist nok var den
første, som sikrede malkeorganerne en særskilt bedømmelse. Det var på tide!
Den nye kåringsskala blev for RDMs vedkommende afprøvet/demonstreret blandt
andet på Kollekolle og på Tyrstedgård ved
Horsens forud for et møde i Horsens, hvor
indførelsen blev besluttet.
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Beslutningen blev truffet på mødet i stor
enighed, men det stoppede jo ikke diskussionerne rundt i landet bagefter. På den ovenfor omtalte generalforsamling i Landsforeningen for RDM blev konklusionen dog, at
man nu måtte samle sig om det vedtagne og
få det bedst mulige resultat frem. Som det
refereres, blev det af en deltager nævnt:
”Det er slemt med forskellige regler, men
det er dog værre med ens regler, der bruges
forskelligt”.
Behovet for standardkåringer blev understreget, og har været gældende siden da.

Landets Vandrepræmie
Niels Eriksen kunne også på denne første
generalforsamling fortælle, at Ugebladet
Landet, som vel kan siges at være en slags
forgænger for Landsbladet, havde udsat en
meget værdifuld ærespræmie, et stort sølvfad, som det helt og fuldt var blevet overladt
Landsforeningen for RDM at udarbejde de
nærmere regler for. Man havde derfor besluttet, at ærespræmien skulle tilfalde opdrætteren af den bedste tyr under 3 år på et
af de store landsdelsskuer. Hans Larsen,
Møllegård, Pederstrup, var den første som
fik sit navn indgraveret på fadet, som uafbrudt siden da er uddelt, men efter regler,
som er tilpasset tiden. Denne meget agtede
ærespræmie har altså også 50 års jubilæum!

Landsforeningens økonomi
Og så var der økonomien. Foreningen startede uden penge. Det blev ikke bedre af, at
man vedtog, at der kun skulle betales ½
medlemskontingent for 1953. Året 1953
sluttede med et underskud på 4000 kr. og
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det var mange penge dengang. Hvem der finansierede er ikke nævnt, men det har nok
været en fynsk kasse.
Dette problem løstes elegant ved at forlænge
det første regnskabsår til 31.12.1954 !
Kontingentet for 1955 blev fastsat til 10 kr.
pr besætning plus 50 øre pr årsko, men med
den tilføjelse, at ingen kunne komme til at
betale mere end 2 kr. pr ko eller 40 kr. i alt!!
I de efterfølgende år arbejdede Landsforeningen støt videre. Årsmøderne foregik
rundt i landet og med stor tilslutning. Det er
hævet over enhver tvivl, at det var et meget
stort aktiv for racen og for foreningen, at
man havde den respekterede konsulent A.
Wulff Pedersen, Odense som sekretær. Det
er næppe forkert, at fremhæve, at WP om
ikke af navn, så i hvert fald af gavn, fungerede som racens landskonsulent. Det skete
naturligvis indenfor de rammer, som den
provinsielle opbygning af rådgivningstjenesten dengang udstak. Hvordan var det muligt, at han tilsyneladende så frit kunne dette?

Konsulent A. Wulff Pedersen

Først og fremmest var han mere rund og
umiddelbart mere tilgængelig som menneske, end visse af sine provinsielt ansatte kolleger. Det lettede nok i mange situationer.
Dernæst var han fra sin tiltræden i Odense i

1931 sekretær for Stambogsudvalget for
RDM, som jo var et landsudvalg under De
samvirkende Danske Landboforeninger, senere kom også Husmandsforeningerne med.
Det gav ham et godt arbejdsgrundlag, og et
langt livs aktiv indsats for RDM og fynske
kvægbrugere gav umådelig stor respekt.
Yderligere gav det sikkert WP mange frihedsgrader, at Jersey havde sin egen landskonsulent, og at SDM kun sporadisk fandtes
på Fyn dengang. RDM var så absolut den
dominerende race på øen, og han kunne
derfor koncentrere sig om den.

på afkomsskuerne for tyre, resultaterne fra
de provinsielle fællesskuer samt resultater
fra afkomsprøvestationerne. Eksteriørvurderingerne af tyrene og deres grupper af sønner vægtede tungt. Fra øernes fællesskuer
findes dog også beskrivelser af ko fremstillingerne.
I 1957 omtales ”Et interessant eksperiment”,
nemlig et importforsøg til det tyske højlandskvæg af RDM, og der bringes en artikel om køernes sommerernæring. Kontrolforeningsarbejdet med RDM resultaterne er
også fra starten en fast bestanddel i RDMNyt.

Årsmøderne
I de efterfølgende år gik arbejdet i Landsforeningen for RDM støt videre. Af årsmødereferaterne fremgår, at disse har været
velbesøgte. Generalforsamlingen i 1960 foregik på Hotel Dybbøl Banke og var lidt
speciel derved, at man havde arrangeret et
”topmøde” imellem de 3 store, som WP
spøgende kaldte tyrene Hadsten Wahl, Holbæk Frøy og Rudme Ideal. Det beskrives
som en stor publikums træffer.
Året 1960 blev også året hvor Landsforeningen for RDM tog initiativet til udpegning af en modelko på landsdelsskuerne.

RDM-Nyt gennem 50 år
En gennemgang af de 350 udkomne numre
RDM-Nyt, afslører, at bladets redaktører og
skribenter bestemt har været ”forandringsvillige”, som det hedder på nudansk.
Bladets tekniske produktion, indhold og layout har gennemgået en voldsom udvikling.
Straks fra begyndelsen indeholdt bladet en
orientering til medlemmerne om resultaterne

Indtil de gennemgribende forandringer i forbindelse med Landsudvalget for Kvægs
etablering i 1971 (omtales efterfølgende),
var RDM-Nyt i det store og hele et meddelelsesorgan, hvor avlsresultater og præmieringer var stærkt dominerende. Konsulent
Wulff Pedersen var næsten alene om at lægge navn til artiklerne. Lidt pudsigt er det at
bemærke, at han mange, mange gange nævner, at det er koen som er målet, tyren er kun
midlet. Ikke desto mindre er ca. halvdelen af
forsidebillederne tyre. Det illustrerer, at på
den tid fotograferede man ikke køer i nævneværdigt omfang. Dog undtaget afkomsgrupper. I dag er det omvendt!
Et af de sidste bidrag fra Wulff Pedersen til
RDM-Nyt var en nekrolog, han skrev om
tidligere statsminister Erik Eriksen, der døde
7. oktober 1972. WP beskriver Erik Eriksen
som den jævne mand han altid var, og at
man altid følte sig hjemme i hans og fru Elses hjem i Brangstrup ved Ringe, hvor der
var plads til alle omkring det samme bord.
Erik Eriksens RDM besætning var kendt
som en elitebesætning. WP beskriver året
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1953 som et godt kvægavlsår for Erik Eriksen, hvor han opnåede 24 p. og ærespræmie
for en samling køer på det fynske fællesskue. En af hans kvier opnåede for øvrigt en
fløjplads med 23 points foran 20 andre 1.
præmiekvier. Den samme kvie stod nogenlunde nederst i sit hold med 20 points på
skuet i Ringe tidligere samme år, men WP
skriver, at han insisterede på, at det var en
slags ”justitsmord” og holdt på, at kvien
skulle med til Odense.
Ejendommeligt nok skrives disse linier
grundlovsdag 2003, hvor det jo netop er 50
år siden Erik Eriksen, som statsminister, fik
underskrevet vor nuværende grundlov

Disse bidrag, som naturligt i de fleste tilfælde omhandlede forenings- og/eller avlsspørgsmål, er at opfatte som ledere. Formanden markerede landsforeningens standpunkter, og de beherskede begge evnen til
på skrift at udtrykke sig enkelt og klart, så
alle kunne forstå indholdet.
Det tjener ikke noget formål i denne forbindelse at gengive udsnit af ledere omhandlende tidligere aktuelle spørgsmål, men begge formænd har ved flere lejligheder markeret synspunkter, som rakte langt ud over
det det racepolitiske.
Derfor bringes her en leder fra hver, som forekommer meget læseværdige stadigvæk:

Wulff Pedersen var redaktør og som nævnt
stort set eneste skribent i RDM-Nyt indtil nr.
226, der udkom juni 1973. En imponerende
informationsopgave var løst. Derefter overtog racens landskonsulent opgaven som redaktør, men bestemt ikke som eneste skribent. En lang række konsulenter, forskere og
landbrugslærere har siden været flittige bidragydere. Som regel efter anmodning fra
redaktionen, som i mange tilfælde ønskede
de enkelte numre af bladet formet som temanumre i større eller mindre grad.
Adskillige gange efterlystes bidrag fra læserne. Det lykkedes vist nok aldrig, men
derved adskiller RDM-Nyt sig ikke fra de
andre raceforeningers blade. Medlemmerne
er svære at trække til pennen.
Men der er to markante undtagelser, nemlig
de to personer, som i tilsammen 30 år påtog
sig opgaven som formænd for Landsforeningen for RDM. Nemlig Holger Moritz
Hansen, fra 1972 til 1994 og Jens Lindvig
fra 1994 til 2002. De har begge bidraget i så
godt som alle numre, der udkom i deres respektive formandsperiode.

Holger Moritz Hansen skrev i april 1982,
netop da man var ved at have styr på mund& klovsygen, følgende leder i nr. 267 under
overskriften Mål og mening:
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”I de sidste par numre af RDM-Nyt har jeg
skrevet om de økonomiske perspektiver og
de muligheder for øget indtjening, som en
udnyttelse af avlsarbejdet giver den enkelte
kvægbruger. Jeg ved, at uden en rimelig
indtjening bliver hverdagen en trædemølle
og tilværelsen i det lange løb uudholdelig på
grund af den evige angst, som kvægbrugeren og hans familie i givet fald må leve i.
Angsten for rykkerskrivelser fra bank, foderstofforretning, kreditinstitutioner og meget
mere af samme art. Sådan er det, og derfor
må vi sætte alle kræfter ind på at opnå et
godt økonomisk resultat af kvægbruget.
- Men er det nok?
Kan resultaterne, kan dit og mit liv måles
alene med en økonomisk alen? Jeg mener
nej. Hvis det økonomiske resultat bliver vor
eneste målsætning, så har vi gjort pengene
til mål i stedet for midlet. Det kan ikke være
meningen med livet. Rent bortset fra, at der

er andre og lettere måder at tjene til hverdagens fornødenheder end ved at holde køer, der som bekendt kræver pasning morgen
middag og aften hver dag og hele året igennem.
En mand skrev forleden: ”Vi har da kun dyrene for at tjene penge”, og i forbindelse
med mund- & klovsygen fortsatte han: ” Alle dyr skal jo slagtes engang, så det er da ligegyldigt, om de bliver slået ned, skudt på et
par timer”. Jeg behøver næppe at fortælle,
at jeg er dybt uenig med vedkommende.
Hans liv må være fattigt! Arbejdet med køerne giver skuffelser – javel, men det giver
også mange glæder. Skaberværket er en del
af meningen med livet, og som en kendt
landmand udtrykte det forleden: ”Hvad er
dækningsbidraget for et lykkeligt menneskeliv, og hvad er det negative dækningsbidrag
for et selvmord?”
Når disse linier når jer – kære kolleger, står
forsommeren i sit skønneste flor. Pinseliljerne blomstrer, solen stråler i bogstaveligste forstand i al sin glans. Det er ikke altid
lige let at se det – men den stråler”.
Holger Moritz Hansen
I 1996 skrev Jens Lindvig, som da havde
været formand et par år, også en meget læseværdig leder, hvoraf citeres den generelle
indledning. Lederen bringes under overskriften: Hvor længe er man ung?
”En person, et land – en organisation etc.
gennemgår en udvikling/ en forandring, tiden, omgivelserne, livsbetingelserne ændres.
Er man ung føles forandringer som fremskridt, og opgaverne som udfordringer og
ikke problemer. Men hvor længe er man
ung?

Forleden fandt jeg følgende svar:
Ingen bliver gammel af bare
at leve et vist antal år.
Mennesket bliver gammelt
når det svigter sine idealer.
Huden får rynker af årene,
men sjælen får rynker af
at begejstringen sygner hen Det er ikke årene
men bekymring, tvivl, svigtende
selvtillid og mismod, som
standser åndens vækst.
Du er ung som din tro,
så gammel som din tvivl,
så ung som dit håb,
Så gammel som din håbløshed”.
”Hvad har alt dette med kvægavl at gøre?
Måske ikke meget og dog.
En organisation, en races avlspolitik afhænger ikke af alder, men af de visioner og beslutninger der træffes og som præger avlsarbejdet. Nye tiltag er på vej i avlsarbejdet.
Det gælder funktionsprøver ved udvælgelse
af kommende avlsdyr, såvel som ved udvælgelse af tyre fra individprøverne samt i Future Genetic projektet ved selektion af unge
tyremødre.
Udviklingen og forventninger på oksekødområdet vil betyde ændrede krav til individprøven og I-tallets vægtning i S-indekset.
I starten af halvfjerdserne påbegyndtes import af nye gener/racer til RDM, en udvikling var startet og den betød store forandringer af racen frem mod et nyt avlsmål.
Avlsmålet, et begreb med visse definitioner,
men det er som at skyde efter et bevægeligt
mål. Tiden og produktionsvilkårene ændrer
sig, intet er statisk. Derfor kræves løbende
justeringer af avlsmål og midler”.
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Landskonsulenternes bidrag
Udover en række bidrag vedrørende faglige
og organisationsmæssige forhold igennem

tiden har RDM-Nyt en lang årrække indeholdt korte artikler fra landskonsulenterne
under titlen; ”A propos” eller ”Landskonsulentens pen”.

Artikel fra Nyt fra Landsforeningen RDM, Juli-August 1973, Løbe-nr. 288, side 2.
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Det var korte indlæg, som godt kunne være
lidt provokerende, men det var også meningen.
I 1976 meddelte formandskabet i de generelle landboorganisationer, at det fremtidig
ville være forbudt for landskonsulenterne at
varetage opgaven som redaktører af de forskellige blade. For RDMs vedkommende
løstes dette spørgsmål ved at formanden
derefter stod opført som ansvarshavende redaktør – men i det daglige skete der ingen
ændringer udover nedsættelse af et redaktionsudvalg bestående af formanden og en
konsulent fra Jylland og en fra Sjælland.
Landskonsulenten kunne fortsætte med at
skrive som hidtil, og det ønskede man!

RDM-Nyt – trykning – typografi – foto
Igennem de 50 år har RDM-Nyt i høj grad
fulgt med de tekniske muligheder. Udnyttelsen af disse havde og har selvsagt nær forbindelse med de midler, som er til rådighed,
men også med det oplag bladet kunne trykkes i. I 1975 blev der truffet aftale med
kvægavlsforeningerne om, at RDM-Nyt
kunne sendes til alle kvægbrugere, der anvendte RDM sæd i et vist omfang. Det øgede oplaget betydeligt, og gav jo samtidig en
direkte kontakt til stort set alle RDMbrugere. Kvægavlsforeningerne fik naturligvis ved samme lejlighed spalteplads. Det
øgede læserantal gav også basis for en begrænset annoncetilgang.
Typografien blev også ændret løbende, med
stigende brug af farver, takket være en god
indsats fra trykkeriernes dygtige folk.
I 1980 blev springet taget. Det første farvebillede blev bragt som forsidebillede. Det

havde længe luret, men alle var klar over, at
der ingen vej var tilbage. Erfaringerne rundt
i medieverdenen viste dette. De tekniske
muligheder var nu således, at det økonomisk
var overkommeligt, men det gjorde det ikke
alene. Alle foto måtte således herefter tages
som farvefoto, oftest som dias, og de skulle
være gode! Springet betød også at de eksisterende sort/hvide fotoarkivers værdi faldt
drastisk, man ville kun se farver! Det gav
lidt problemer, men ved at studere de efterfølgende årgange af RDM-Nyt kan man
overbevise sig om, at opgaven blev løst.

Landsforeningen efter 1971
På et landsformandsmøde i De samvirkende
Danske Landboforeninger i 1968 blev det
foreslået, at ændre opbygningen af rådgivningstjenesten fra at være provinsielt baseret
til at være landsdækkende. Forslaget blev
gennemført i 1971 i samarbejde med De
Danske Husmandsforeninger. Det medførte
bl.a., at ikke bare Jersey (hvis ret til selv at
ansætte konsulenter med statstilskud nu ophørte), men også de øvrige kvægracer nu fik
ansat en landskonsulent, som udover at yde
rådgivning, også skulle være ansvarlig for
stambogsføringen og kunne være sekretærer
for raceforeninger m. m.
Den 1. november 1971 tiltrådte denne artikels forfatter derfor som RDMs første
landskonsulent. Det var en ny stilling, og det
var et helt nyt organisatorisk bagland i det
nye landscenter i Århus, så der var meget
som skulle afklares, før det blev hverdag
RDMs landskonsulenter
Igennem de 32 år Landsforeningen havde
adresse hos, og organisatorisk var tilknyttet
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Landsudvalget for Kvæg, havde racen en
række landskonsulenter – 6 i alt. Efter at
Landsforeningen fra 1. januar 2003 udgør
raceafdelingen i kvægavlsforeningen Dansire, er titlen ændret til avlsleder.
Landskonsulenter har været:
Arne Nielsen
Mogens Stendal Hansen
Frode Jensen
Orla Kastrup Kristensen
Mogens Hansen
Lisbeth Holm

1971-83
1983-86
1986-88
1988-95
1995-97
1997-

Landsforeningen for RDM fik øget indflydelse
Men det stod hurtigt klart, at ændringerne
betød markant forbedrede muligheder for
Landsforeningen for RDM i bestræbelserne
for at udfylde sine opgaver.
Indtil 1971 kan man vist roligt slå fast, at
foreningen primært havde været en interesseforening uden direkte indflydelse på avlspolitikken. Indflydelsen måtte nødvendigvis
være indirekte derved, at foreningens bestyrelse og medlemmer i øvrigt måtte øve den
ad de kanaler, som nu engang var tilgængelige i kraft af deres pladser i besluttende organer såsom kvægavlsforeninger m.m.
Kvægavlsforeningernes RDM-afdelinger var
ganske vist medlemmer af raceforeningen,
men denne havde naturligvis ingen direkte
indflydelse på de beslutninger, som skulle
og som blev truffet i de enkelte foreninger
med hensyn til f. eks. tyre indkøb.
Ej heller havde raceforeningen direkte indflydelse på stambogsudvalgets beslutninger.
Stambogsføringen var Landbo- og Hus38

mandsforeningernes ansvarsområde, men
det var dog naturligvis RDM-opdrættere der
valgtes til udvalget.
Men i 1971 blev Landsudvalget for Kvæg
etableret, og i den forbindelse fik Landsforeningen for RDM straks en direkte indflydelse. Det samme gjaldt naturligvis for de
øvrige malkeracer. Man fik en repræsentant
direkte i Landsudvalget – og ikke mindre
vigtigt, man fik ret til at vælge 3 ud af 5
medlemmer af racens stambogsudvalg. De
sidste 2 valgtes af Landbo- og Husmandsforeningerne med et medlem hver.
Nu var der for første gang skabt direkte forbindelse imellem racens interesserede avlere
og de besluttende organer her i landet, hvad
angik stambogsføring, men også hvad angik
de områder, som det nye Landsudvalg for
Kvæg skulle tage sig af.

Samme formand i raceforening og stambogsudvalg
I 1972 valgtes Holger Moritz Hansen, Pilegaard, Ladby som landsforeningens formand. Det skete ved årsmødet, der blev
holdt på Sjællands Stifts Kvægopdrætterforenings dejlige gård Assendrup ved Haslev. Han var allerede formand for det nye
stambogsudvalg, som var dannet efter reorganiseringen i 1971.
Ved dette valg var der således for første
gang skabt helt klare forbindelsesveje imellem raceforening og stambogsudvalg. Det
var meget vigtigt, for nu kunne de nye ideer
og tanker raceforeningens medlemmer havde, nyde fremme langt hurtigere end det hidtil havde været muligt.

Der sker næppe noget ved her at afsløre, at
en af Holger Moritz Hansen første interne
melding til denne artikels forfatter efter sit
valg til formand var: Vi skal have genskabt
humøret hos RDM-avlerne – det her er ikke
til at holde ud.

Landsforeningen for RDM fungerer som en
RDM-afdeling i den landsdækkende kvægavlsforening Dansire

Kvægavlsforeningerne knyttes direkte til
landsforeningen

Det kan måske være lidt svært for mennesker i nutiden at forstå det kæmpestore behov for at komme ud at se andre lande, der
viste sig efter krigen. Behovet var sikkert
skabt dels af den vanskelige tid under krisen
i trediverne og af den isolering 2. verdenskrig førte med sig.

Først i forbindelse med en vedtægtsændring
i 1974, blev kvægavlsforeningernes RDMafdelinger knyttet direkte til raceforeningen.
Der blev hermed skabt en direkte forbindelse imellem raceforening/stambogsudvalg og
de, som i praksis havde ansvaret for at føre
racepolitikken ud i virkelighedens verden.
Hvad angår betalingen af omkostningerne i
kvægavlen, har danske kvægbrugere altid
stået sammen og i fællesskab løst en imponerende række opgaver. Man har også været
helt på det rene med, at uanset vejene kunne
være kringlede, så endte omkostningerne altid ude i stalden til debet for den enkelte ko
– men udbyttet af investeringerne endte også
der. Der var ingen som toldede undervejs.
Det har altid været fordelen ved det fællesskab, der har drevet dansk landbrug i de sidste 125 år!
Omtalte vedtægtsændringer styrkede kvægavlsforeningernes indflydelse, hvilket var
absolut rimeligt, da RDM-afdelingerne i disse altid havde ”betalt gildet”.
Men uden frit valgte ”ildsjæle”, som ganske
vist ikke på forhånd kunne være sikre på
flertal i bestyrelsen, var RDM næppe kommet så vidt som tilfældet er blevet.
De gennemførte vedtægtsændringer førte i
virkeligheden logisk frem til den organisationsstruktur, som er gældende fra 2003, hvor

Landsforeningen for RDMs medlemsrejser

Det var nu meget påtrængende for RDMavlerne at få skabt eller genskabt kontakt til
kolleger i andre lande. Men derudover var
der også hos mange, mange mennesker et
stort behov for at komme ud og møde andre
mennesker og kulturer efter indespærringen.
Hvordan havde man i lande, der var langt
hårdere ramt af krigen end Danmark, klaret
sig? Det var både et menneskeligt og et kulturelt behov.
Landsforeningen for RDM påtog sig da også
i stigende grad denne opgave.
Man skal dog nok i den forbindelse heller
ikke glemme, at RDM avlerne også tænkte
på mulighederne for komme til at eksportere
avlsdyr.
Landsforeningen, repræsenteret ved konsulent Wulff Pedersen, men suppleret af skiftende, men dog få andre konsulenter og
landmænd, foretog i begyndelsen mange
kontakt skabende rejser, som WP på sin karakteristiske venlige og positive måde refe-
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rerede i RDM-Nyt, og illustrerede med fotos.
Disse rejser blev i slutningen af perioden op
til reorganiseringen i 1971 efterfulgt af nogle få grupperejser til Central- og Østeuropa,
men den helt store aktivitet på dette område
har naturligt nok først fundet sted i de seneste 25 år.
Formålene med disse rejser har, udover at
give medlemmerne en oplevelse, været skiftende. Ved at læse beretningerne om de tidlige ture står det klart, at etablering af kontakt til de andre røde avlsområder har været
vigtigt. Dette klingede dog noget af omkring
1970.
I midten af halvfjerdserne blev rejseaktiviteten genoptaget igen. Og med stor tilslutning.
De første rejser gik til de nærmeste af vore
nabolande, og foretoges med charterfly. De
varede typisk 3-4 dage, - så længe kunne
medlemmerne overse at være hjemmefra –
og det betød også, at rejserne prismæssigt
var indenfor rækkevidde. Det var vigtigt for
landsforeningens ledelse, for der var jo ikke
tale om rejser, som man kunne få dækket fra
anden side.
Den allerførste rejse under den nye ledelses
ansvar gik til Finland. Senere fulgte
Schweiz, England og Holland og i 1978
prøvede man så igen et østland, nemlig Rumænien. Senere – i 1983 besøgtes Bulgarien. På disse første rejser indeholdt programmet en blanding af både landbrugsbesøg og kulturelle eller turistprægede
besøg.
Men specielt på turen til Finland så man
særligt på flere fremragende Ayrshire besætninger og i Schweiz var besøgene hos
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brunkvægopdrættere og en enkelt Red Holstein avler af speciel interesse. Det skyldtes
naturligvis importforsøget.
Man kunne ikke nå så vældig langt omkring
på den korte tid turene tog, men kunne dog
alligevel få et godt førstehåndsindtryk af
landene og befolkningens levevilkår. Hvad
det sidste angik, gav særlig besøget i Rumænien et særligt stærkt indtryk. Det var
forstemmende.
I 1979 og i 1982 gennemførtes de første 2
rejser med det ganske særlige formål, at
mange flere end det hidtil havde været tilfældet, skulle få et bedre kendskab til Amerikansk Brunkvæg, som jo nu var i ret vid
anvendelse, efter beslutningen herom i
1979.
Man skulle lære racens opdrættere og naturligvis landet at kende. Derfor begyndte disse
rejser begge gange i midtvesten, med landing i den kæmpestore lufthavn O’Hare i
Chicago. Efter en uges tid i staterne Wisconsin, Minnesota, Iowa, Illinois, Indiana og
Ohio gik rejsen videre til Arizona med besætningsbesøg i udkanten af Phoenix, hovedstaden i ørkenstaten Arizona. Besøgene i
Arizona afsluttedes med en tur til Grand
Canyon, en af naturens helt store underværker.
Til de flestes store overraskelse var ørkenen
indhegnet, men der fandtes dog ikke græs
som i Danmark, så der skulle mange tønder
land til en ko. Selv sandjords bønderne fra
den tarveligste jord i Jylland ville ikke bytte!
På den ene af disse to ture deltog en kendt
RDM-opdrætter sammen med sin kone. De
havde i mange år haft en mindre, men god
besætning på en midtjysk hedegård. Det er
forfatterens opfattelse, at deres tilværelse of-

te havde været streng. Men som arrangør/medarrangør af mange rejser i tidens
løb, var det en meget bevægende oplevelse
at iagttage netop deres oplevelse af turen, og
høre den måde de gav udtryk for deres oplevelser. Det bekræftede, at arbejdet med sådanne ture, som kunne være meget trættende
som rejseleder, var vigtig. Rejserne havde i
høj grad en menneskelig værdi for deltagerne, af hvilke mange ikke tidligere havde haft
mulighed for at komme med på sådanne ture.

Fagligt har turene, som jo stadig arrangeres,
uden tvivl haft en meget stor værdi. Men
også menneskeligt har de været og er givetvis stadig meget givende. Deltagerne har
samme baggrund hjemmefra og kender i nogen udstrækning hinanden. Det giver straks
et godt sammenhold på turene og forøger
oplevelsen. Det har været en god tradition at
skrive en rapport over turenes forløb, som
deltagerne så har fået til støtte for hukommelsen.

Til den første af turene knytter sig et par
morsomme tildragelser:

Europæisk Forening

Forhistorien er, at programmet for turen var
sendt ud til Landsforeningens medlemmer
umiddelbart før Ungskuet i Herning. En af
de første, som meldte sig som deltager, var
en lun RDM-avler i det vestjyske, som for
ikke så længe siden var blevet gift i en temmelig fremskreden alder. Da forfatteren
kunne meddele ham, at deres tilmelding var
modtaget, var hans svar” Ja, a sælger lige 4
køer, det passer nogenlunde”.
Men der var mere i forbindelse med ham.
Kommunikationen hjem under rejsen var
sikret på den måde, at deltagernes familier
kunne meddele forfatterens kone, såfremt
der var noget som skulle vides. En dag kunne vi så efter den daglige opringning hjem,
meddele denne lune vestjyde, at ”halmen
var bragt ind”. Det var naturligvis en vigtig
orientering, men det hører med til historien,
at turen fandt sted sidst i september og først
i oktober, og at vor ven havde forladt sin
gård uden at have høste noget endnu, grundet megen regn. Det tog naboerne sig så af,
og meddelelsen blev bragt til USA uden
unødig dramatik!

I februar 1956 udsendte RDM sekretariatet
nyhedsbrev nr. 45, som var helliget en omtale af en nystartet forening. Foreningens danske navn var Europæisk Forening for Avl af
Rødt Kvæg. ( På fransk hed den: Fédération
Européenne des Eleveurs des Races Bovines
Rouges og på tysk: Europäische Vereinigung der Rotviehzüchter).
Det mest bemærkelsesværdige ved dette nyhedsbrev var ikke så meget beskrivelses af
foreningen og dens start, men at man understregede, at det udsendte kun var beregnet til
medlemmernes foreløbige orientering og ikke måtte offentliggøres!
Det er, så vidt det har kunnet konstateres,
både første, sidste og eneste gang noget tilsvarende er sket i landsforeningens regi.
Begrundelsen for at man gjorde det savnes.
Så meget desto mere, som man i indledningen omtaler, at foreningens start formodes
kendt fra bladene!
Danmark, Tyskland og Frankrig udgjorde
medlemslandene fra begyndelse. Initiativet
til foreningen kom fra tysk side, nærmere
betegnet fra Angel. Imellem angleravlernes
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formand Claus-Peter Raasch, Dornhøh og
deres forretningsfører, dr. Wandhoff, Süderbrarup fra tysk side samt gdr. Laurits Nielsen, Buskmose ved Rinkenæs og gdr. Holger Hansen, Tinggård, Åbenrå fra dansk
side, havde der været afholdt en række møder for at afklare mulighederne.
Foreningens formål skulle blandt andet være
på tværs af grænserne at udveksle oplysninger om de forskellige områders avlsspørgsmål, forsøgsresultater m .m., som kunne være til fælles nytte. Videre at søge udvidet
forbindelse med videnskaben for at få en
mere korrekt videnskabeligt begrundet bearbejdning af resultaterne. Endelig at oprette
et sekretariat, som kunne formidle oplysnings- og samarbejdet samt være behjælpelig, når talen var om eksport eller import af
rødt kvæg.
Den 14. januar afholdtes så i Hahnenklee,
Harzen en stiftende generalforsamling. Af
den foreliggende omtale af forløbet op hertil, kan man udlede, at der havde været rigtig
mange problemer at løse. Det er tydeligt, at
skønt man ønskede samarbejde, holdt man
dog i de forskellige avlsforbund meget på
egne heste.
Det omtales som meget positivt, at man fra
dansk, officiel side havde fået en betydelig
hjælp af statskonsulenterne Georg Gram i
Paris, tidligere Frankfurt, Johan Rottensten
nu i Bonn, samt Valentin Hansen, Rom, som
RDM-folkene kendte fra samarbejdet om
Sutrium, en dansk gård i Italien.
I generalforsamlingen deltog 9 personer fra
Danmark – i alt 29. Forløbet er grundig beskrevet i RDM-Nyt nr. 135, oktober 1962.
Der har måske fra dansk side været ytret betænkeligheder ved, om man gik for hurtigt
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frem, for det påpeges i den meget grundige
omtale, som fylder hele bladet, at hvor man i
Danmark kan oprette en ny forening på en
eftermiddag, så manglede de andre åbenbart
øvelsen. Måske stolede de heller ikke for
meget på hinanden eller også viste det sig, at
en repræsentant manglede fuldmagten til at
træffe en beslutning. Kort fortalt tyder referatet på, at det hele var ved at gå i fisk, men
man fik samlet tømmerne, og det lykkedes.
Man fik valgt en bestyrelse på 7 mand, 3 fra
Danmark, 2 fra Tyskland samt 2 fra Frankrig. De 3 danske var Laurits Nielsen, Buskmose, Niels Hvirvelkær, Valdal samt Johannes Jensen, Tostrup. Johannes Nielsen, Ejlekærgård blev dansk suppleant. Men man fik
ikke endelig vedtaget et lovudkast, det blev
henvist til bestyrelsen at gøre dette arbejde
færdigt. Laurits Nielsen valgtes som foreningens første præsident.
Han fortsatte som præsident til 1965, hvor
han blev afløst af Niels Eriksen, Kørbitzdal,
som i 1972 afløstes af Holger Moritz Hansen, Pilegård.
Som sekretær ansattes dr. Wolfgang Zaage,
en ung tysker, som havde været medarbejder
hos en i Danmark meget kendt tysk kvægavlsprofessor, dr. Haring.
Først Haring og senere også Zaage var hoppet over fra øst, og arbejdede nu ved universitetet i Gøttingen. Foreningens første adresse blev hos Zaage i Hannover, hvor han
boede.
Af Zaages beretninger, som i det foreliggende materiale er yderst spredte, fremgår
det, at arbejdet har været forbundet med
mange rejser for ham og styrelsen. Styrelsesmøderne har ofte været holdt i forbindelse med skuer eller lignende og en del ekskursioner har også været arrangeret, men

pengene var hele tiden et problem. Meget
tyder på, at man fra dansk side har betalt sin
rigelige del af omkostningerne, da de andre
avlsforbund var små.
I 1962 orienteres Landsforeningen for
RDMs medlemmer om aktiviteterne i Europæisk Forenings første 6 år, og det fremgår,
at der har været kontakter med en del andre
avlsforbund og avlsområder med rødt kvæg,
blandt andet England, Belgien og Sovjetunionen. I 1959 blev avlsorganisationen for
rødt belgisk kvæg medlem.

bredere samarbejde mellem de røde avlsforbund i Norden. Det blev yderligere fremmet
af omvæltningerne i øst, hvorved tidligere
tiders gode samarbejde med de baltiske lande igen syntes muligt.

European Red Dairy Breed (ERDB)

På dansk initiativ ophørte samarbejdet med
dr. Wolfgang Zaage i begyndelsen af halvfjerdserne, idet man fandt at udbyttet ikke
stod mål med omkostningerne, som for langt
hovedparten afholdtes af Landsforeningen
for RDM.

Fundamentet til denne organisation skabtes
på et møde i juli 1992. Da vedtog Landsforeningen for RDM og Anglerforbundet en aftale om avlssamarbejde og gensidig anerkendelse af hinandens racer og stambøger.
Allerede i marts 1993 underskrev de to avlsorganisationer en egentlig samarbejdsaftale, som man gav navnet ”European Red Dairy Breed”. I aftalen fastlægges, at racerne
indenfor deres geografiske område bibeholder deres navne som hidtil, og at aftalen er
åben for andre røde racer, som måtte ønske
at tilslutte sig.
Det skete meget hurtigt. I oktober 1993
holdtes i Århus igen et møde, som er værd at
mindes. De 3 røde avlsorganisationer i de
baltiske lande Estland, Letland og Litauen
tilsluttede sig avlssamarbejdet. Ved samme
lejlighed blev ERDB stiftet som en egentlig
organisation, og der valgtes en bestyrelse,
som fik Holger Moritz Hansen, som sin første præsident. Landskonsulent Orla Kastrup
Kristensen blev valgt som organisationens
første sekretær.

Europæisk Forening ophørte ikke dengang,
men aktiviteterne indskrænkedes til enkle
styrelsesmøder i forbindelse med andre arrangementer. Sådan fungerede foreningen i
en årrække, men de små tyske avlsforbund
sygnede hen, tilbage var kun Anglerforbundet, som orienterede sig mere mod nord.
Dermed var banen kridtet op for et nyt og

I oktober 1994 holdt man møde i Sigulda,
Letland, hvor Svensk Røt og Vit Boskab
(SRB), også deltog. Fra 1. januar 1995 indgik SRB som fuldt medlem. På dette møde
trådte Holger Moritz Hansen tilbage som
præsident og blev udnævnt til æresmedlem
som påskønnelse for sin store indsats i forbindelse med organisationens oprettelse.

En del beretninger var blevet udarbejdet af
dr. Zaage og publiceret på tysk, fransk og
engelsk. Sprogproblemer både blandt konsulenter og landmænd var nok medvirkende
tit, at der aldrig kom den helt store og brede
opbakning fra dansk side.
Det sidste større arrangement, der er refereret, er et to dages møde med dyrskue i
Clausthal Zellerfeld i Harzen i 1971. Hertil
var der arrangeret en bustur med 46 danske
deltagere.
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Jens Lindvig, RDMs nye formand, overtog
præsidentposten for de følgende 3 år.
I 1995 holdtes generalforsamlingen i Süder
Brarup, hos Anglerforbundet. Her deltog repræsentanter for Norsk Rødt Fe (NRF) og
den røde polske avlsorganisation som observatører.
I 1996 blev 3 nye avlsorganisationer medlemmer, nemlig NRF, Finsk Ayrshire (FA)
og den røde avlsorganisation i Polen, mens
Montbeliarde fra Frankrig deltog som observatør.
ERDB var nu udvidet til at omfatte alle betydende røde avlsorganisationer i Nordeuropa, og vel etableret som en organisation
med regelmæssige møder på skift i medlemslandene. Første faglige aktivitet var et
Workshop for afkomsinspektører fra alle
medlemslande i 1997 i Tune, Danmark.

The International Red Cow Club
Som en naturlig følge af ERDBs oprettelse
fulgte senere etableringen af The International Red Cow Club, som er et mere uformelt
samarbejde imellem en lang række avlsorganisationer for røde/rød hvide racer over
hele verden. Ca. 20 organisationer er medlemmer, og medlemskabet er koncentreret
omkring bladet ”The Red Cow”, der er organisationernes fælles internationale talerør.
Ud over de organisationer, som er repræsenteret i ERDB, er organisationer fra England,
Skotland, Irland, USA og Australien deltagere.
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Aktivitetsplan I og II for avlsarbejdet
med Rød Dansk Malkerace
I 1979 iværksatte Landsforeningen for
RDMs bestyrelse et udredningsarbejde, som
skulle munde ud i en aktivitetsplan for avlsarbejdet med Rød Dansk Malkerace. Opgaven blev henlagt til en arbejdsgruppe bestående af de 2 forsøgsledere ved Statens Husdyrbrugsforsøg i København; Bernt Bech
Andersen og Lars Gjøl Christensen samt
landskonsulent Arne Nielsen.
I november 1979 præsenterede de resultatet
af arbejdet i form af en rapport til bestyrelsen. Den fik titlen ”Aktivitetsplan for avlsarbejdet med Rød Dansk Malkerace”.
Konklusionen i rapporten var, at RDM kunne opnå meget gennem import af arveanlæg.
Frugtbarhed, kalvedødelighed, konstitution
og holdbarhed kunne forbedres ved importen, som ville ophæve indavlsgaden, der var
ret høj indenfor RDM på dette tidspunkt.
Egenskaber som ydelse, malkeorganer og
kødproduktionsegenskaber er derimod mere
direkte arveligt påvirkede og derfor mere afhængige af hvilket avlsmateriale, der importeres. Endeligt påpeges det, at en import vil
øge variationen i alle produktionsegenskaber, og dermed give det traditionelle avlsarbejde større effekt.
Arbejdsgruppen påpegede, at de mest aktuelle importmuligheder var Finsk Ayrshire og
Amerikansk Brunkvæg samt at en ret massiv
import var nødvendig for at opnå en mærkbar virkning. Ved i fem på hinanden følgende år at erstatte 50% af tyrefædrene med
importeret sæd forventedes det, at racen efter 15 års forløb ville stabilisere sig med ca.
75% RDM blod og ca. 25% fremmed blod.
Resultaterne fra import- og krydsningsfor-

søgene indikerede, at dette var en ønsket
indkrydsningsgrad.
Sluttelig konkluderede arbejdsgruppen, at
efter 5 år kunne importen begrænses stærkt,
idet mange F1 tyre da måtte forudses at have
gennemgået dansk afprøvning.
Ligeledes understreges det, at importen måtte koncentreres om tyre med veldokumenterede egenskaber, og at de selvsagt blev afprøvet i det danske system.

Analysegruppens forarbejde
Et omfattende analysearbejde var gået forud
før arbejdsgruppen kunne aflevere sin rapport.
Historisk set, var kvæget vandret mod vest.
Men det var ikke hele forklaringen på
RDMs tilbagegang. RDM var også veget i
Vest- og Sønderjylland til fordel for SDM.
Klassificeringsordninger og afregningspriser
for fedekalve var til fordel for SDM. De importerede sortbrogede tyre var virkelig overlegne, men en vis krydsningsfrodighed kunne heller ikke afvises. (Det er ikke nævnt i
rapporten, men mange jyske sortbrogede besætninger var i perioden med tuberkulose
bekæmpelsen blevet udskiftet med RDM,
ganske simpelt fordi det var lettere at købe
tuberkulosefrie røde dyr på øerne, men disse
staldpladser var tydeligt kun til låns, og der
blev krydset tilbage da muligheden bød sig.)
RDMs egen avlspolitik var heller ikke uden
årsag til tilbagegangen. Dygtigt avlsarbejde
holdt RDM i front i 100 år, men 100 års renavl - undertiden matadoravl – fører uvægerligt til indavl. I 1959 påviste Rottensten
og Hansen, at det gennemsnitlige slægtskab
imellem de to berømte tyre Højager og Eske
Brangstrup på den ene side, og samtlige

foreningsejede tyre på den anden side var af
en størrelsesorden, som svarede til, at de to
tyre var bedstefædre til dem alle.
Så tidligt som i 1945 påviste de britiske forskere Robertson og Mason, at RDMs indavlsgrad på daværende tidspunkt var steget
med 1,6% pr. generation i de foregående 6
generationer.
Set i ”bagklogskabens ulideligt klare lys”,
kan man vist godt antyde, at disse signaler
ikke blev opfanget i rette tid! Men Landsforeningen for RDMs bestyrelse og RDMavlerne tog nu for alvor fat

Landsforeningen gik nu i aktion
Allerede i 1982 forelå på bestyrelsens opfordring ”Aktivitetsplan II for avlsarbejdet
med RDM”. Forfatterne var udover de samme 3 som for den første, prokurist Mogens
Hansen, Bovidan og forstander Bent Jensen,
Vejlby Landbrugsskole.
I sammendraget påpegede forfatterne, at
”for at forstærke effekten af avlsplanen for
RDM yderligere, må man være opmærksom
på følgende:” Herefter fulgte en række anbefalinger, som her refereres i forkortet form:
Anvend færre, men bedre tyrefædre, intensiver tyremødreudvælgelsen, gør mere for at
sikre, at tyremødrene insemineres med sæd
af godkendte tyrefædre, få udarbejdet insemineringsplaner som modvægt imod utilsigtet indavl, intensiver afstamningskontrollen i
besætningerne for at modvirke ”tabet” af
døtre efter ungtyrene m. m.
Det var en række meget konkrete anvisninger og forslag ikke kun til bestyrelsen, men
også til de enkelte avlere. Flere af de ovennævnte punkter krævede jo ikke alene en
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øget avlsmæssig aktivitet i de enkelte besætninger, men også at hele RDMs avlsmasse skulle fungere som én samlet avlsenhed
for at opnå det ønskede resultat.
Blev anbefalingerne i aktivitetsplanerne så
fulgt?
Nu 20 år efter er det muligt at besvare dette
spørgsmål med et i store træk JA. Det er
klart, at gennemførelsen af forslagene tog
tid, nogle af dem måske nok længere end
forventet, men rapporten blev ikke bare lagt
hen i en reol.

Det historiske møde den 7. december
1979
Aktivitetsplan I er dateret 22. november
1979. Allerede på et repræsentantskabsmøde
den 7. december samme år blev der truffet
en skelsættende beslutning, nemlig at RDM
i de kommende år alene ville importere sæd
fra Amerikansk Brunkvæg. Beslutningen
herom blev ikke truffet uden en ganske livlig diskussion. Der var et mindretal i repræsentantskabet, som ønskede, at der fortsat
skulle importeres sæd af Red Holstein tyre.
Bestyrelsen fandt ikke, at Finsk Ayrshire,
som foreslået i aktivitetsplanen skulle indgå,
da man ikke fandt, at racen i importforsøget
havde vist sig så fremragende, som ventet.
Det er vigtigt at bemærke, at beslutningen
den 7. december, reelt afsluttede importforsøget med Finsk Ayrshire, SRB fra Sverige
og MRI fra Holland, idet der fra denne dato
kun ville blive import fra Amerikansk Brunkvæg efter planen skitseret i Aktivitetsplan
I.
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Sædimporten de følgende år
De følgende års sædimport kom i praksis
ikke til at foregå helt som foreslået i aktivitetsplanen, da det af veterinære grunde viste
sig at være en for usikker vej. Det viste sig,
at mange af de amerikanske tyrefædre var
afgåede, hvorfor importtilladelse ikke kunne
opnås.
Derfor fik Landsforeningen etableret en aftale med World Wide Sires, som er navnet
på det amerikanske eksportfirma, gående ud
på, at man importerede ca. 3000 portioner
sæd af hver af de lovende ungtyre, man var
interesserede i. Dernæst gennemførtes en
helt normal dansk afprøvning, baseret på
prøveinsemineringer med ca. 600 portioner.
Kun sæden efter de tyre, som bestod denne
afprøvning skulle betales.
Det var en meget fair aftale Landsforeningen for RDM på denne måde opnåede, og
den sikrede i princippet, at aktivitetsplanen
kunne følges ved kun i større skala, at anvende importeret sæd på tyrefædreniveau.
Der var nu nok enkelte som spillede lidt i
lotteriet, og brugte denne ungtyresæd til tyremødre, og der var nok også enkelte, som
vandt i dette lotteri! Men det var jo samtidig
til gavn for racen.

Eksperimentaftalen
Med virkning fra den 1. januar 1993 oprettedes imellem Landsforeningen for RDM,
Stambogsudvalget for RDM og RDM-avlsområderne den såkaldte eksperimentaftale.
Den skulle gælde i 3 år og give plads for begrænsede eksperimenter med fjernere beslægtede blodlinier. Antallet af eksperimenter skulle styres via stambogsføringen, idet
avlsområderne forpligtigede sig til at igang-

sætte mindst 1 ungtyr med stambogsført
RDM-mor og stambogsført, afkomsprøvet
RDM-far pr. 2000 1.insemineringer. Derudover kunne man så eksperimentere med andre racer.
I det store og hele betragtedes alle importer
fra følgende racer som eksperiment ifølge
aftalen: ABK, Schweizisk Brunkvæg, Angler, SRB, Rødt HF, Montbeliarde og NRF.
For ABK, Angler og SRB var der dog lidt
luft, så egentlig import var mulig.
Sammenfattende er resultatet blevet, at samarbejdet med SRB er intensiveret og under
stadig udvikling. Efter at RDM i Interbulls
opgørelser endelig er placeret, hvor racen altid har hørt hjemme, nemlig blandt de røde
racer, er det forventeligt, at samarbejdet
blandt disse racer i fremtiden vil øges.

Landsbrugsplanen
Landsbrugsplanen, som nogle år senere blev
indført, var et meget stort skridt til at sikre,
at hele RDM avlsmassen kom til at fungere
som en samlet avlsenhed. De gennemførte
fusioner i kvægavlsforeningerne lettede også
meget, og dannelsen af Dansire pr. 1.1.2003
har løst opgaven helt ud.
Fra andre dele af kvægbrugets organisationer kom også hjælp. I første omgang det nye
identifikationssystem, som straks sikrede en
langt bedre afstamningskontrol i de enkelte
besætninger. Tilbud om insemineringsplaner
via kvægdatabasen må heller ikke overses
som et vigtigt hjælpemiddel til at undgå
uønsket indavl.

Danmark smukkeste malkeko 1990 og 1991
var ejet af Else og Sigurd Andersen, Otterup.
Billedet er et smukt udtryk for, at glæden ved
at modtage anerkendelse for fremragende
avlsresultater er et familieanliggende.
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III. Erindringer og meninger om RDM
Bent Jensen, Bernt Bech Andersen og Arne Nielsen

I

det foregående kapitel er der redegjort
for RDMs udvikling fra racens dannelse i
1878 over storhedstiden indtil ca. 1960, en
kort nedtursperiode og senere genrejsning til
en vigtig medspiller i den internationale
kvægavl.
Det var næppe nogen tilfældighed, at RDMavlen startede på Midtfyn, og det i en længere periode var fra denne egn at avlsarbejdet
med den røde ko blev båret frem.
At drive kvægavl var et udviklingsarbejde,
der krævede fagligt, økonomisk og åndeligt
overskud. På Midtfyn var sammenhængen
mellem det faglige og folkelige særdeles udtalt, hvilket illustreres med historien om de
to midtfynske opdrættere, der som søndagen
cyklede til Ryslinge for at deltage i valgmenighedens gudstjeneste og på vej hjem diskuterede køer og besøgte opdrætterkolleger.
Fra Midtfyn bredte interessen for RDMavlen sig til andre vækstcentre over hele
landet,
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som f.eks. Karlby, Odsherred , Bjerre Herred, Ringkøbing og andre områder. Ofte var
det stærke personligheder, der udviklede
RDM-avlen i et lokalt område.
I de sidste 40 år er kvægavlen blevet mere
og mere baseret på videnskabelige landvindinger, samtidig med at hele verden reelt er
blevet ét fælles avlsområde.
Vi vil i dette kapitel omtale interviews med
en række personer, der på forskellige vis har
fulgt og præget RDMs udvikling gennem
lang tid, for hermed at fastholde personlige
erindringer fra en tidsperiode, der spænder
over tiden fra lokal til regional og internationale avlsarbejde.
Udvælgelsen af interviewpersonerne er sket
ud fra kriterier om en vis geografisk spredning, organisationsansvar for racens udvikling og tilknytning til det oprindelige opdrættermiljø.

RDM-avler på Midtfyn

Folmer Hansen, f. 1922

F

olmer Hansen er født på Fuglegården
ved Ringe midt i den egn, hvor RDM
har sin oprindelse.
Hans far Svend Hansen var som farbroderen
Frede Hansen, Rudme, aktive opdrættere i
RDMs storhedstid. Som mange andre RDMavlere fik Folmer Hansen en grundig landbrugsuddannelse (blandt andet på Højvang)
suppleret med højskole- og landbrugsskoleophold.
Efter giftermål i 1950 overtog han og Astrid
en gård i Kogsbølle ved Nyborg. Denne
gård blev afhændet, da de i 1963 overtog
fødehjemmet. I 1987 blev Fuglegården overdraget til en datter og svigersøn, hvorefter
Astrid og Folmer Hansen flyttede ind i et
nabohus.
Fra 1970-1977 var Folmer Hansen formand
for Sydfyns Kvægavlsforening, hvorefter
han fortsatte som næstformand for Kvægavlsforeningen Fyn indtil midten af
1980’erne. I en årrække var Folmer Hansen
medlem af bestyrelsen for De Samvirkende

Fuglegården ved Ringe

danske Kvægavlsforeninger og af Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt. For sin mangeårige indsats i RDM-avlen modtog Folmer
Hansen i 1987 H.B. Kochs Legat.
Fuglegården, der er lige så smukt beliggende, som navnet antyder, har været i slægtens
eje siden 1866.
Da Folmer Hansen overtog fødehjemmet i
1963, var der 26 ha til gården og besætningen var på 10-12 køer. Senere blev der tilkøbt nogle mindre naboejendomme, således
at der i alt var 43 ha og en besætning på ca.
40 køer.
Efter at datteren og svigersønnen, Kirsten og
Troels Kildegaard, i 1987 overtog Fuglegården, er der sket en fortsat udvidelse til i alt
ca. 100 ha og ca.100 køer.

Erindringer fra 1930’erne
Med til Folmer Hansens bedste kvægavlserindringer fra ungdomsårene hører Jubilæ-
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umsskuet på Bellahøj i 1938, hvor samlingen af malkekøer fra Fuglegården fik en flot
3. plads efter to andre kendte midtfynske
avlsbesætninger fra Nørremosegård, Kværndrup og Kørbitzdal, Ringe.
”Jeg husker, at vores samling i 1937 fik en
lidt skuffende placering som nr. 11 på Det
fynske Fællesskue. Året efter blev samlingen
så udtaget til Jubilæumsskuet, hvor den jo
klarede sig fint.
Forberedelsen til skuet på Bellahøj var et
kapitel for sig. Det gjaldt først og fremmest
om at få køerne i en ensartet god foderstand. Køerne malkede efter datidens forhold stærkt, 25-30 kg pr. dag, og det var
vigtigt at få dem i et godt huld inden bedømmelsen på Bellahøj.
De midtfynske samlinger blev fragtet til København i en jernbanevogn. Jeg var sammen
med karlen som vogtere. Vi medbragte selv
alt foder til skuet, der varede i 12 dage.
Da vi ankom til Østerport Station, fik vi
meddelelse om, at der var udbrudt mund- og
klovesyge på Lammehave lidt nord for Ringe. Der var selvfølgelig nogen betænkelighed ved at lade os fortsætte til Bellahøj, og
når det lykkedes, skyldtes det i høj grad
medvirken fra folketingsmand, Niels Eriksen, Kørbitzdal.
Tiden på Bellahøj var utrolig spændende,
men da de 12 dage var gået, havde vi fået
dyrskue nok for en tid”.
1930’erne var et højdepunkt i den midtfynske RDM-avl. Folmer Hansen siger herom:
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”I starten af 1930’erne var det de små
kvægavlsforeninger der dominerede. Privat
tyrehold var dog ikke helt afskaffet. Min far
var tidligt med her i Brangstrup. Tyren Eske
Brangstrup fik kolossal betydning i Fuglegårdens besætning. Eske Brangstrup gav
nogle gode køer, og ved at kombinere Højager med Eske Brangstrup køer fik vi en meget betydelig fremgang. Efterspørgslen efter
de kendte avlsmatadorer var meget stor,
hvilket medførte at bedækningsprisen blev
sat op til omkring 200 kr. Det var en meget
høj pris, når vi tager i betragtning, at en
spædkalv kostede 10-20 kr.
Da den kunstige sædoverføring begyndte at
vinde indpas, var det en meget stor fordel
for den almindelige kvægbruger. Det store
plus var, at man havde mange gode toptyre,
som et langt større antal kvægbrugere kunne
gøre brug af”.
Lige før anden verdenskrig var antallet af
kvægavlsforeninger på Fyn helt oppe på
170, men hver for sig blev de for små, og
derfor kom sammenlægningernes tid. I 1977
var der kun tre tilbage; Kvægavlsforeningen
Nordfyn, Kvægavlsforeningen Sydfyn og
Sydvestfyns Kvægavlsforening.

Aktiv kvægavler 1950-1987
Folmer Hansen blev, efter at han blev selvstændig, hurtigt inddraget i kvægavlsarbejdet som aktiv kvægavler og som organisationsmand.
Med særlig glæde erindrer han året 1973,
hvor han modtog Landets Vandrepræmie for
opdræt af årets tyr ØJY Gran.

Ko nr. 344 på Fuglegården fejres i anledning
af at have passeret 100.000 kg mælk. Formanden for avlsforeningen for RDM i Fyns Stift,
Lars Bebe, sammen med ejerne, Kirsten og
Troels Kildegaard samt Astrid og Folmer Hansen

Som mangeårigt medlem af ledelsen for
Sydfyns Kvægavlsforening og Kvægavlsforeningen Fyn fulgte han sammenlægningerne af kvægavlsforeningerne på nærmeste
hold.
”Sammenlægninger af kvægavlsforeninger
fortsatte, idet medlemmerne forlangte at
kunne gøre brug af naboforeningernes gode
tyre, hvilket selvfølgelig også var en fordel, i
hvert fald på kort sigt. Det negative for den
røde ko var, at der blev afprøvet for få tyre,
og det var en fejl, at sædprisen ikke varierede efter tyrenes kvalitet.
Først da den nye brugsplan i Kvægavlsforeningen blev vedtaget med brug af 30%
ungtyre, og dybfrysning blev almindelig,
blev der afprøvet flere tyre, men da var
manglen på gode tyre allerede fremskreden”.
Folmer Hansen var længe imod dannelsen af
Kvægavlsforeningen Fyn.

stå på ”Enemærket”, sådan som det var ved
at ende med, siger Folmer Hansen. Egnen
omkring Rudme stod stærkt inden for RDM,
og det handlede både om indflydelse, hensynet til personalet og om økonomi. For der
var penge i at have en tyrestation i nærheden. Når de forskellige indkøbsudvalg besøgte tyrestationen, var det let at se på gode
dyr i omegnen og slå en handel af. Salget af
en tyr kunne indbringe ejeren, hvad der svarede til to års løn til en karl”.
Nøgletal for avlsbesætningen på Fuglegården
Gns. årsydelse
År
Antal
Kg.
Fedt Kg.
årskøer mælk
%
smf.
1940
15.1
4.549
4.63 211
1945
12.9
4.763
4.09 195
1950
14.4
5.773
4.31 249
1955
14.6
4.686
4.61 216
1960
12.6
5.419
4.22 229
1965
13.2
5.775
4.32 249
1970
14.1
4.871
4.33 211
1975
16.0
5.132
4.29 220
1980
16.1
5.688
4.14 235
1985
34.0
6.562
4.03 264
1990
48.0
7.908
4.15 328
1995
80.1
7.855
4.14 325
2000
90.9
8.592
4.14 356

Fra lokal til international kvægavl
I løbet af 40 år – fra slutningen af 1930’erne
til slutningen af 1970’erne – ændrede RDMavlen sig fra at være lokalt forankret til at
være international orienteret med udbredt
import af Amerikansk Brunkvæg og Rødt
Canadisk kvæg.

”Vi ville godt sammenlægges, men ikke underlægges, og vi var imod, at tyrene skulle
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Folmer Hansen har fulgt denne udvikling og
siger herom:

i indavlsproblemer. Derfor var blodfornyelse også nødvendig.

”De fynske kvægavlskonsulenter Knud Peter
Rasmussen, Johs. Pedersen og A. Wulff Pedersen kørte hvert år rundt på afkomsprøvestationerne og orienterede os om de tyre,
der havde hold inde.

Derfor var det på høje tid at få blodfornyelse, hvilket jo også skete med Brunkvæg og
Rødt Canadisk.”.

Et af de sidste år Johs. Pedersen levede,
kom han og sagde, at der faktisk ikke var
nogen tyre, der var værd at bruge. Enten var
kvierne på holdet ikke gode nok, eller også
havde de for tæt slægtskab med vore køer.
Flere af de gamle kendte opdrættere hævdede, at vi med den kunstige sædoverføring,
hvis ikke vi passede meget på, ville løbe ind
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Fløjsamling af malkekøer fra Fuglegården

Faglighed og Folkelighed

Holger Moritz Hansen, f. 1924

H

olger Moritz Hansen er født i Villestofte ved Odense, hvor forældrene
ejede en gård. Faderen, var desuden konsulent ved Fællesledelsen i Odense og han døde allerede, da Holger Moritz Hansen var 11
år.
”Min barndom var ikke lykkelig – men værdifuld”, siger han og mindes, hvorledes salget af barndomshjemmet og dyrene påvirkede ham stærkt.
Efter realeksamen, der på det tidspunkt var
ret ualmindeligt for landbobørn, begyndte
han på landmandsuddannelsen med gode og
lærerige pladser og ophold på Dalum Landbrugsskole.
I særlig grad fremhæver han pladser på Højby-egnen, der på det tidspunkt var en stærk
Grundtvigsk præget egn med et rigt foreningsliv.
Et ophold på Askov Højskole i 1946-47 var
af skelsættende betydning.

Askov var på det tidspunkt en ”Åndens Højborg” og Moritz Hansen mindes, hvorledes
forstander Th. Arnfred og et fremragende
lærerkorps fik stor betydning for hans eget
livssyn og personlige udvikling. Af størst
betydning fra Askov tiden er dog mødet
med Inger, der blev hans trofaste og dygtige
livsledsager og hustru i 48 år. Inger var datter af en af datidens mest kendte RDMopdrættere – Anders Kristiansen, Revninge.
Værdierne fra Ingers hjem i Revninge karakteriseret ved en nær tilknytning til valgmenighed, højskole og et musisk miljø blev
fælles værdier i det hjem, som Inger og Holger skabte på Toftegård i Tvinde og fra 1961
på Pilegården i Ladby.
Pilegården var for de mange unge, der har
tjent der, i ordets bredeste betydning en god
plads – fagligt og folkeligt.
Holger Moritz Hansen har haft en række tillidserhverv med tilknytning til fynsk og
dansk kvægavl, som f.eks. bestyrelsesmedlem i Kerteminde-egnens og Nordfyns
kvægavlsforeninger.
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Formand for Fællesudvalget for Kvæg i
Fyns amt, formand for Landsforeningen for
RDM og medlem af forretningsudvalget i
Landsudvalget for Kvæg.
Også inden for højskole og valgmenighed
har han gjort sig gældende ved formandsposter for Helnæs Højskole og Kerteminde
Valgmenighed.
Holger Moritz Hansen har for sin vidtgående indsats modtaget en række hædersbevisninger: Ridder af Danebrog, Ravnholtkassernes Hæderslegat, H.B. Kochs Legat, Gylling Holms Mindelegat og World Dairy
Expos hæderspris – Person of the Year.

Avlsarbejdet på Pilegården
Holger Moritz Hansen startede som selvstændig landmand i 1951, da han og Inger
forpagtede en gård i Toderup på Nordfyn.
Samtidig med begyndte en bemærkelsesværdig indsats – både som RDM avler og som
folkevalgt.
Holger Moritz Hansen mindes med taknemmelighed den støtte og opmuntring han
fik fra erfarne nordfynske opdrættere som
f.eks. Poul Andersen, Smidstrup og Aksel
Nielsen, Nordskov, der tog ham med på tyreindkøb og stimulerede ham til at udstille
på dyrskuer.
”Jeg husker et af de første år i Toderup,
hvor vi skulle udstille på Bogense dyrskue.
Jeg lejede en banevogn på Guldbjerg station. Vi fyldte banevognen med 16 dyr, som
blev fragtet til Bogense og trukket fra stationen til dyrskuepladsen.
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I perioden 1960-1990 var H. Moritz Hansens
besætning ofte suveræn på Det Fynske Fælleskue.

De første år var placeringerne absolut ikke i
top. Fremgangen begyndte først for alvor
med brugen af tyren Nordfyns Gjald, der
gav en utrolig fremgang i besætningen”.
Efter flytning til Toftegård og senere Pilegården blev det til en næsten ubrudt række
af fløjpladser på dyrskuerne. Holger Moritz
Hansen lægger ikke skjul på, at sporten og
konkurrencementaliteten har betydet meget
for hans interesse i dyrskuerne, men af endnu større betydning er udfordringen i at
stræbe efter idealet og i stadig at lære nyt.
Fra slutningen af 1950’erne markerede Det
Fynske Fællesskue sig i forhold til det øvrige land ved at stille større krav til funktionelle eksteriøregenskaber - først og fremmest yverkvalitet.
Det er få beskåret at være aktiv landmand i
mere end 50 år og endnu mere at være i første række, som tilfældet har været for Holger Moritz Hansen. I mange år var besæt-

ningen på Pilegården blandt de absolut førende.
Adskillige toptyre er tillagt på Pilegården.
Selv mener Holger Moritz Hansen, at Morsø
Abru er den tyr, der har fået størst betydning, men også tyre som Ringkøbing Ole,
Ringkøbing Laus og Østj. Ladby hørte på
deres tid til racens absolutte elite.
Med til en karakteristik af Holger Moritz
Hansens avlsarbejde hører også, at han i mere end 50 år har været udstiller på Det Fynske Fællesskue, og i de aller fleste år med
topplaceringer.
Som et bevis på, at der stadig foregår avlsarbejde på Pilegården kan det nævnes, at en
kvie fornyelig er kåret med 91 point.
Nøgletal for avlsbesætningen på Pilegården – Holger Moritz Hansen
Gns. årsydelse
Antal
Kg.
Fedt
Kg.
År
årskøer mælk
%
smf.
1952
18.5
4.863
4.42
215
1955
17.6
4.646
4.46
207
1960
27.2
5.668
4.38
248
1965
34.5
6.030
4.48
270
1970
77.6
6.552
4.27
280
1975
147.4
6.362
4.29
273
1980
166.9
6.756
4.09
277
1985
165.2
7.289
4.13
301
1990
156.8
7.921
4.00
317
1995
161.7
7.582
4.15
314
2000
132.6
7.730
4.19
324

Nyorientering i RDM-avlen
I slutningen af 1960’erne mærkes RDMs tilbagegang for alvor. Årsagen hertil var dels
strukturudviklingen og dels tiltagende problemer med kalvedødelighed og yverkvalitet.
Når RDMs position i denne periode blev
svækket i forhold til SDM og Jersey, mener
Holger Moritz Hansen, at det skyldes en inkonsekvent avlspolitik og at for mange avlere ”spændte sagen for deres egen vogn i
stedet for at spænde sig selv for sagen – salget af avlsdyr var i for høj grad forbeholdt
de såkaldte tilsynsbesætninger og det var afgjort en fejl”.
I 1972 blev Holger Moritz Hansen valgt
som formand for Landsforeningen for RDM
og hermed påbegyndtes en helt nødvendig
nyorientering i RDM-avlen. Racens status
var på det tidspunkt en alt for stor kalvedødelighed, for dårlige brugsegenskaber og
yverkvalitet.
Et stigende antal af unge kvægbrugere fravalgte RDM til fordel for SDM, der på
grund af import fra USA fik øget vind i sejlene.
Den nyvalgte formand så det som sin første
opgave at formulere en målsætning for
RDM, der blev udtrykt utvetydigt klart: ”En
reduktion af kalvedødeligheden og en brugervenlig ko, der kan være alene hjemme”.
Midlerne til at effektuere denne målsætning
var et konsekvent hjemligt avlsarbejde suppleret med import af udenlandsk avlsmateriale.
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Der blev gennemført forsøg med SRB,
Finsk Ayrshire og MRI fra Holland. Efter
studiebesøg i USA sammen med den nyudnævnte landskonsulent - Arne Nielsen og
senere sammen med samt Bernt Bech Andersen og Lars Gjøl Christensen - faldt valget på Amerikansk Brunkvæg.
”Det vi så i USA overbeviste os om, at Amerikansk Brunkvæg kunne give os nogle af de
egenskaber, som vi savnede hos RDM, men
det var ikke helt nemt at beslutte, hvilke tyre
vi skulle importere sæd fra, og det var heller
ikke let at overbevise RDM-avlerne om, at
det var den vej vi skulle gå. Vi var nødt til at
gå forsigtigt frem”.

Som formand for
RDM var H. Moritz
Hansen ansvarlig
for mange store beslutninger. Hans
fremragende evner
som formidler blev
højt værdsat.

I slutningen af 70’erne og i begyndelsen af
80’erne ledede Holger Moritz Hansen mange studierejser til USA for RDM-avlere og
konsulenter.

pasningen hovedsageligt foretages af medhjælpere, der ikke bor på gården. Det skal
dog tilføjes, at Holger Moritz Hansen selv
starter sin dag kl. 5 om morgenen med tilsyn
af besætningen.
Om RDMs nødvendige nyorientering i
70’erne siger Holger Moritz Hansen rammende:
”Hver gang en evolution stoppes for en
længere periode er grunden lagt til en revolution”.
Og det var noget af en revolution som Holger Moritz Hansen satte sig i spidsen for, da
han påtog sig formandshvervet for RDM i
1972.

Fagligt og kulturelt samspil
Det faglige og det folkelige er for Holger
Moritz Hansen hinandens forudsætninger.
Ved siden af en uvurderlig indsats for RDM
har han haft en betydelig foredrags- og skribentvirksomhed om folkelige og kulturelle
emner.
I mange år var han formand for Kerteminde
Højskole og i ca. 10 år har han været formand for Helnæs Højskole - et arbejde han
værdsætter meget.

Importen af Amerikansk Brunkvæg var accepteret, og ret hurtigt var formandens formulerende målsætning en realitet.
RDM indtager nu en fornem førsteplads
m.h.t. lav kalvedødelighed. På Pilegården
har realiseringen af Holger Moritz Hansens
vision om ”at køerne kan være alene hjemme” givet sig konkrete resultater ved, at besætningen malkes med malkerobot og at
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H. Moritz Hansen
har gennem årene
fået mange hædersbevisninger for
sine fortjenstfulde
indsats for RDM.

”Helnæs Højskole er landets yngste – egentlig burde der på hver egn med nogle års
mellemrum oprettes en højskole. Højskolen
skal ikke kæmpe for det bevarende, men
skabe åbenhed og udsyn ved hjælp af historien og poesiens kræfter”.
”Jeg elsker lyrik” siger Holger Moritz Hansen og understreger, at poesien har haft
uvurderlig betydning – også for hans faglige
indsats i RDM-avlen.

”At drive kvægavl er at bygge videre på
skaberværket. Faglighed er en vigtig forudsætning, men ikke tilstrækkelig. Hvis ikke
fagligheden har rødder i noget dybere liggende, går det galt”.
Det er denne dualisme mellem det faglige
og det folkelige kulturelle, der har været
ledetråden for Holger Moritz Hansens mere
end 50-årige virke for RDM-avlen i Danmark.

Holger Moritz Hansen har i mange år skrevet velformulerede indlæg om folkelige og faglige emner
i RDM-Nyt. (Nedenstående er et afskrift af hans indlæg i RDM-Nyt nr. 311, 1993.)

Oprør vi priser ej – nej stop,
men skål for dem, der rører op!

Ordene, som Hostrup skrev for mange år siden vil – næsten – altid
være aktuelle, og i den for dansk landbrug aktuelle situation er de
særdeles nærværende. Hvad er så denne situation, hvordan kan den
bedst karakteriseres.
Vi står i den mest afgørende situation siden etableringen af andelsbevægelsen. Hvad skete der dengang? Ja, kort, meget kort – fortalt
ændredes mål og midler radikalt. Det medførte bl.a. skabelsen af
en fødevareindustri, der var – målt med datidens internationale
målestok – second to none. De kommende år vil kræve en – måske
– total omlægning af markedsvilkårene, en helt anden prisstruktur
og et helt nyt afsætningsmønster. Det sker i en situation, hvor 70%
af landbrugets indkomstoverskud går til renter, samtidig med at resultatet af de for os så vigtige Gatt-forhandlinger er uafsluttede, og
at konsekvenserne af EF’s landbrugsreformforslag påvirker landmandens indkomstmuligheder i stærkt negativ retning.
Ikke underligt at mange landmænd føler sig forladt, ja endog snarere forrådt. Heller ikke
underligt, at mange hengiver sig til en form for
desperation. I en sådan
situation opstår der altid
profeter – også falske.
Naturligvis har inden af
os patent på sandheden,
men lad mig sige det lige ud, et så vældigt problemkompleks, som det
her beskrevne, løses
hverken ved at hæve knytnæven fra talerstolen eller ved at sprede
gylle ud på Christiansborg Slotsplads. Var det blot så enkelt. Det
er let at hidse en stemning op. Det er let at starte en krig, det er
sværere – ulige sværere at vinde den og måske endnu sværere at
vinde freden bagefter. Det er, som John F. Kennedy sagde det, i
pressede situationer, lederen skal vise sig at være sin løn værd. Det
er begrædeligt, at dansk landbrug har brugt alt for megen tid på
gang på gang at spørge politikerne: Hvad vil I med os? Det er en
svag udgangsposition. I stedet må vi sige, hvad vil vi selv! Ved vi
det? Naturligvis er svaret her heller ikke èntydigt, og naturligvis er
det særdeles vigtigt at påvirke den politiske beslutningsproces,
men når alt kommer til alt, bliver det os selv, der skal forme frem-

tiden for erhvervet. Det var da også bønderne selv, der tog initiativet i en trængt situation for 100 år siden og skabte den legendarisk
berømte andelsbevægelse. Hvad kan vi da udover en indsats af politisk art – og den er vigtig – udrette? Ja, vi må indstille os på, at
vore vilkår er afgørende forandret endnu engang – at verdensbilledet ændrer sig med en sådan hast, at prognoser stort set er værdiløse. Vi skal i højere grad ud og erobre afsætningsmarkeder. Hvor?
Der hvor højvæksten sker. Når f.eks. 22% af verdens befolkning –
1,2 milliarder – lever i Kina, når dette land af mange anses for at
overhale USA som verdens stærkeste økonomi om bare 10-15 år,
er det klart, at det også er et marked, man skal fokusere på bare
for at nævne en mulighed. Ser vi på de nære muligheder, så vil de
nordiske landes indtræden i EF give os væsentlig forøgede afsætningsmuligheder – forudsat at vi er medlem. Der er nok at tage fat
på, og det er vigtigt, at vi gør det!!
En tju-bang politik som den, en i øvrigt udmærket kvindelig personlighed i øjeblikket rejser land og rige tyndt med, løser ikke
problemet. Det er ikke underholdning, landbruget har behov for i
øjeblikket. Det er overblik, og det er problemløsere, vi søger. Viden er godt – ingen tvivl om det, men der er situationer, hvor det
ikke så meget handler om viden, men mere om evnen til at løse
problemer. Jeg vil ikke – absolut ikke – bagatellisere de vældige
udfordringer, men jeg vil heller ikke dyrke opgivelsen eller selvmedlidenheden:

Hvad hjælper al vor nød og klage,
hvad hjælper al vort ak og ve.
Hvad hjælper det, at alle dage
vi surt til jord og himmel se,
vi fylder kun vor modgangsskål
ved sligt unyttigt klagemål

Derfor:
Fred innovatorerne.
Lad være at kvæle individualisterne.
Skab en ny landbrugskultur.
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En landbrugskultur, der kan være banebryder for en folkelig forståelse. Der kan gøre dansk landbrug til en folkesag. Det er afgørende for den fremtid, vi alle henholdsvis glæder os til eller frygter.
Dansk landbrug tæller tilstrækkeligt med dygtige, vidtskuende folk
til, at dette erhverv kan vinde ny respekt som værende fremtidsorienteret, søgende, eksperimenterende, stedse initiativtagende og nyskabende, ivrigt, energisk og fordomsfrit på vej mod en ny international landbrugskultur. I en tidsepoke, et afsnit, hvor drømmen om
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et samfund, en verden uden kriser er bristet, hvor troen på et økonomisk tusindårsrige har vist sig at være et fatamorgana, da er det
nødvendigt som aldrig før, at vi mobiliserer alle kræfter af kløgt,
mod, intelligens og varme i en målsætning, der har landbruget som
middel, men mennesket som mål.
H. Moritz Hansen

Tradition og Fornyelse

Ejler Iversen sammen med sønnerne
Karl Erik, Lars og Mogens foran den
smukke indkørsel til Stengaardsminde,
der nu ejes af Karl Erik og Mogens. Lars
Iversen ejer sammen med Ulla nabogården Stensgård.

E

jler Iversen er født i 1929 som søn af
Carl Iversen, der fra 1920–1956 var en
aktiv RDM-avler på Nordfyn.
Efter praktisk landbrugsuddannelse og ophold på Korinth Landbrugsskole var Ejler
Iversen i en periode assistent på Sundsgård
afkomsprøvestation.
I 1956 overtog han sammen med sin hustru
Inga forpagtningen af fødehjemmet. I 1960
købte de Dallund Møllegård og i 1968 overtog de Stengaardsminde efter faderens død.
Ejler Iversen kom hurtigt med i organisationsarbejdet. Af de mange tillidsposter kan
nævnes: mangeårig formand for Nordfyns
Landboforening, Nordfyns Kvægavlsforening og Kvægavlsforeningen Fyn, bestyrelsesposter i De danske Landboforeninger,
Oxeksport, Statens Husdyrbrugsudvalg samt
Landsforeningen for RDM og De danske
Kvægavlsforeninger.

Stengaardsminde i Skamby

Sønnen, Lars Iversen er født i 1960. Efter
folkeskole og efterskole kom landbrugsuddannelsen med pladser hos RDM-avlere
samt ophold på Korinth og Vejlby Landbrugsskole.
I 1983 overtog han Stensgård og i 1994 blev
han gift med Ulla.
Lars Iversen var formand for Kvægavlsforeningen Fyn indtil dannelsen af Kvægavlsforeningen Dansire, hvor han nu er bestyrelsesmedlem og formand for RDM.
Desuden er han formand for Fællesudvalget
for Kvæg i Fyns Amt.

Stengaardsminde I/S og Stensgård
De velbevarede kampstensbygninger på
Stengaardsminde er et tydeligt vidnesbyrd
om, at landsbyen Stensby og gårdene Sten-
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gaardsminde og Stensgård lever op til deres
navne.
De ældste bygninger på Stengaardsminde
blev opført af Ejler Iversens bedstefar Niels
Larsen i 1890’erne. Gården var da på 22 ha.
og besætningen på 10-12 køer.

sen et I/S sammen med sønnerne Karl Erik
og Mogens, der nu driver Stengaardsminde
I/S med 83 ha og 130 køer i en nybygget
løsdriftsstald.

Allerede i 1890’erne begyndte Niels Larsen
avlsarbejdet med Rød Dansk Malkerace. Et
gammelt præmieskilt, der stadig findes på
gården, viser, at en kvie i 1896 fik 2. præmie
på dyrskuet i Skamby. Ejler Iversens far
Carl Iversen førte besætningen frem til en af
Nordfyns mest kendte avlsbesætninger.
Nøgletal for avlsbesætningen på ”I/S
Stensgårdsminde”
Gns. årsydelse
År
Antal
Kg. Fedt Kg.
årskøer mælk %
smf.
1940
12.6
4.340 4.38
190
1945
14.2
4.624 4.28
198
1950
12.3
5.699 4.32
246
1955
16.4
4.931 4.47
220
1960
19.4
5.883 4.36
256
1965
22.4
5.703 4.36
249
1970
27.9
5.706 4.43
253
1975
56.6
6.734 4.15
280
1980
79.8
6.431 4.12
265
1985
76.1
7.121 4.19
283
1990
80.5
7.003 4.20
289
1995
96.9
8.018 4.19
336
2000
111.5
8.269 3.98
329
Efter at Ejler Iversen overtog ledelsen i
1956, blev bedriften gradvist udbygget. Nabogården Dallund Møllegård blev tilkøbt og
besætningen udvidet. I 1972 blev der bygget
en ny bindestald med plads til ca. 60 køer.
I 1976 købte Ejler Iversen yderligere en nabogård Stensgård, der senere blev overtaget
af Lars Iversen. I 1988 dannede Ejler Iver60

Dyrskuestemning fra Det Fynske Fællesskue
ca. 1965. Ejler Iversen sammen med sin kone
Inga og børnene Kirsten og Mogens samt Peder Andersen Thorup, der ligeledes var en
kendt nordfynsk opdrætter.

Stensgård, der ejes af Ulla og Lars Iversen
er på 130 ha og i alt 218 ha. inkl. forpagtninger. På gården er der en betydelig slagtesvineproduktion og 130 køer i en nybygget
løsdriftsstald.
Stengaardsminde I/S og Stensgård har maskinfællesskab, herunder fællesskab om
fuldfoder-blander.

Et RDM tilbageblik
Som aktiv kvægbruger og organisationsmand havde Ejler Iversen RDM-racens vanskeligheder og fornyelser på nærmeste hold.

Han siger herom:
”Årsagen til RDMs tilbagegang fra slutningen af 60’erne skyldtes flere forhold. Jeg
mener, at man ofte overser landbrugets
voldsomme strukturudvikling som en væsentlig årsag. Landbrugsbedrifterne blev
sammenlagt og kvægbesætningerne sat ud i
stort tal. Det gik særlig hårdt ud over RDM,
der var mest udbredt på øerne og i Østjylland, hvor tilbagegangen i kvægbesætningerne var størst.
Hertil kommer racens problemer med kalvedødelighed og brugsegenskaber, der blev
mere og mere betydningsfulde i takt med, at
besætningerne blev større.
SDM og Jersey gik til udlandet for at få den
nødvendige blodfornyelse. I RDM var der en
udbredt konservatisme. Det blev stædigt
fastholdt, at racen skulle være ensartet rød
og helt uden aftegn. Set med nutidens øjne
var det tåbeligt.
Importen af Brunkvæg var en udmærket og
nødvendig beslutning, men vi må erkende, at
vi fortsatte importen for længe. Vi skulle på
et tidligere tidspunkt have startet med SRB.
Her er nok et af de områder, hvor vi skulle
have lyttet mere til sjællænderne”.
Den sidste sætning nævnes med et lunt glimt
i øjet.

Formandsvisioner for RDM
Ret hurtigt efter at Lars Iversen blev selvstændig, blev han valgt til tillidsposter indenfor RDM. Det begyndte i Avlsudvalget
for RDM på Fyn og fortsatte med for-

mandsposten i Fællesudvalget for Kvæg i
Fyns Amt og i Kvægavlsforeningen Fyn.
Han var en varm fortaler for dannelsen af
Kvægavlsforeningen Dansire, hvor han som
RDM formand er med i bestyrelsen. Som
formand for Avlsudvalget for RDM har han
stor indflydelse på racens fremtidige strategi.

Lars Iversen i den nybyggede løsdriftsstald med
plads til 150 køer.

Lars Iversen har ikke interessen for kvægavl
fra fremmede.
”Jeg fik tidligt vakt interessen for kvægavl.
Mine brødre og jeg blev inddraget i arbejdet
derhjemme og interessen blev yderligere stimuleret ved, at vi kom med til dyrskuer m.v.
Senere fik jeg lærerige og inspirerende
pladser hos blandt andre Erik Andersen,
Smidstrup og Holger Moritz Hansen, Ladby.
På den måde blev det nærmest en selvfølge,
at jeg skulle beskæftige mig med kvægavl”.
Om den ansvarsfulde post som formand for
RDM siger han:
”Jeg er naturligvis ydmyg overfor opgaven,
som jeg ser en stor udfordring i. Vi har en
velfungerede bestyrelse, dygtige konsulenter
og en effektiv foreningsstruktur. Når man
har med organisationsarbejde at gøre, kræver det familiens opbakning og dygtige medarbejdere hjemme på bedriften”.
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Det er ikke kun fordi, at der er en arv at løfte
efter de foregående generationer, der har arbejdet med RDM i Stensby, at Lars Iversen
med entusiasme er gået ind i arbejdet med
RDM, som praktisk kvægbruger og som organisationsmand.

sig hinanden. Der er dog forskel, idet vi i
Danmark prioriterer koens størrelse og design højere end i Sverige.
Når det gælder Norge ser Lars Iversen gerne
et øget samarbejde, selvom der er forskelle i
egenskabernes vægtning i avlsindekset.

Han tror på RDMs fremtid og siger:
”Udfordringen for RDM er at skabe et fuldgyldigt alternativ til Holstein Frisian. Vi vil
have en ko, der er anderledes. En ko der er
”etisk korrekt”, det vil sige en ko, hvor
sundhedsegenskaber, frugtbarhed og kælvningsegenskaber er i orden. Jeg ser ingen
grund til, at vi kopierer Holstein Frisian, og
jeg ved, at mange unge kvægbrugere foretrækker RDM på grund af de nævnte sundheds- og brugsegenskaber.

RDMs formand mener, at den franske Montebeliarde race absolut er interessant for
RDM. I løbet af ca. 20 år er racen gået frem
fra 213.000 til 358.000, hvilket skyldes, at
man bevidst har fastholdt Montebeliarde
som alternativ til Frisian.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi bevarer
mangfoldigheden i kvægavlen med forskellige alternativer. Der skal være valgmulighed
mellem forskellige racer eller mere korrekt
forskellige populationer.

RDMs optagelse på INTERBULL-listen for
Ayrshire mener Lars Iversen er en god nyskabelse, der giver bedre mulighed for sammenligning med de racer, som racen samarbejder med.

Jeg ser for mig en fremtid, hvor malkekvægavlen på verdensplan er centreret i tre populationer indenfor Holstein Frisian, Jersey
og røde racer, som SRB, NRF, RDM,
Ayrshire, Montebeliarde og måske enkelte
andre. Red Holstein hører ikke hjemme
blandt de røde racer, og jeg tror, brugen af
denne race i RDM vil blive yderst begrænset”.

På det organisatoriske plan glæder den nyvalgte RDM-formand sig over dannelsen af
Kvægavlsforeningen Dansire og fremhæver
den effektive avlsplan, hvor racen effektivt
screenes for alle høj-indeksdyr. På lidt længere sigt vil Lars Iversen ikke udelukke et
mere integreret samarbejde med andre lande
først og fremmest Sverige. Det kan godt vise
sig at Dansire bliver til Scansire.

Lars Iversen er godt tilfreds med SRBracen, som har givet mange værdifulde
egenskaber til RDM. Han er af den opfattelse, at avlsmålene for RDM og SRB nærmer

I kvægavlen får man det, man går efter, slutter RDMs formand, der både vedkender sig
traditionen og fornyelsen i avlsarbejdet med
RDM.
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Lars Iversen er af den opfattelse, at de baltiske lande i de kommende år kan vise sig
som et avlsområde af stigende interesse for
RDM.

Et østjysk kraftcenter

Niels Kristian Kristiansen, f. 1921

G

ården Højvang ligger ved landsbyen
Ørum ca. 15 km nordøst for Vejle og
den blev i 1905 af Niels Kristian Kristiansens far udflyttet til den nuværende beliggenhed i byens vestlige udkant. Gården ejes
i dag af tredje generation, Uffe Kristiansen
og Mette Vildbrad, som gør en stor indsats
for at renovere og vedligeholde stuehus og
avlsbygninger. Begge har arbejde uden for
landbruget og mælkekvoten er solgt og jorden bortforpagtet. Asta og Niels Kristian
Kristiansen bor nu i en villa tæt ved gården
og Niels Kristian er bl.a. meget aktiv som
lystfisker og kirkesanger ved den lokale kirke.

Højvang, Ørum

i et stærkt Grundtvigsk præget hjem, er det
ikke underligt, at sammenhængen mellem
det kvægfaglige og det folkelige/kirkelige
blev grundvilkår for Asta og Niels Kristians
virke på Højvang.
I vores samtale med Niels Kristian om hans
tilværelse som kvægopdrætter i en mere end
40-årig periode, tilkendegiver han ikke alene
en dyb respekt for det avlsarbejde, som faderen Kr. Kristiansen grundlagde på Højvang i starten af 1900-tallet, men også en
holdning til tilværelsen i et folkeligt/religiøst perspektiv. Han indleder vores samtale med følgende citat:

Den faglige og folkelige baggrund

”Kun den, som kender det som var, kan fatte
det som er og det som kommer”.

Da Niels Kristian Kristiansen med sin kone
Asta i 1950 overtog ansvaret for driften af
Højvang havde han bag sig en grundig landbrugsuddannelse suppleret med en række
skoleophold på ungdomsskole, højskole,
landbrugsskole og et års studie på Landbohøjskolen. Når der hertil kommer opvæksten

Man står på skuldrene af sine forfædre understreger han og mener dermed både på det
praktiske og åndelige område. Forældrenes
og bedsteforældrenes interesse i højskolebevægelsen gik i arv til Niels Kristian, som
den dag i dag er dybt optaget af litteratur,
teologi og filosofi.
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På det kvægfaglige område blev Niels Kristian stærkt inspireret af tiden som kontrolassistent i Ryslinge i 1941-42. Han fortæller
således:
”Ved at tænke tilbage i historien om betydelige hændelser i RDM-avlen, må jeg nok betegne mig selv som værende meget heldig,
da jeg som kontrolassistent i Ryslinge ny
kontrolforening (1941-42) kom i hjemmene
på både Højagergård og Damgård. Jeg var
vel ikke uvillig til at lære - en god ting, når
der tales om at interessere sig for kvægavl –
men samværet med disse folk var en stor oplevelse, som jeg forhåbentlig har brugt på
bedst mulig vis. Taknemmeligheden hos mig
lever i hvert fald i bedste velgående”
”Mødet med Ryslinge-folkene – som jeg gerne plejer at benævne opdrætterne på Midtfyn – blev af en så særlig art, at det nok har
præget mit eget RDM-kvægavlsarbejde. Mødet med folk som konsulent A. Wulff-Pedersen og andre i det fynske område i disse år,
gav mig kompetence til at forøge min viden,
når jeg skulle beskæftige mig med kvægavlsarbejde på Højvang.

Erindringer fra 1930 til 1950
Niels Kristian fik kvægavlen ind med modermælken. Allerede som dreng i 30’erne
var interessen for kvægavl vakt. Ifølge faderens dagbog malkede han allerede som 7årig flere køer ved aftenmalkningen. Og
som 10-12-årig stod han i perioder op og
deltog i morgenmalkningen. Han fortæller,
at han sjældent har haft det så godt, som når
han malkede ko nummer 206. Den fik elleve
kalve og havde en malkbarhed, som var
eventyrlig.
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”Når jeg var færdig stod skummet ud af
spanden. Da tror jeg nok, jeg fik følelsen af ,
at det var livet”.

Staldpersonalet på ”Højvang” i 1932 med den
11-årige Niels Kristian yderst til højre.

Avlsarbejdet på Højvang var i høj grad baseret på et omhyggeligt tyrevalg. Således
har bl.a. tyren Flux Juvel betydet rigtig meget for besætningen og Niels Kristian fortæller, at tyren var et fund af format. Uovertruffen af bygning og en helt usædvanlig ydelsesnedarvning. Historien om, hvorledes denne tyr kom til Højvang er følgende:
”Familien Tornbjerg Petersen, Årslev kom
til ”Højvang” en dag sidst i december 1937.
De ville gerne se besætningen. Vi havde
dengang en tyrekalv, Højvang Juvel f. 8. februar 1937, og den var de specielt interesseret i. Den var efter ko nummer 57 hos
Frede Hansen i Rudme og helbror til den
senere Flux Juvel. Far tænkte ikke nærmere
over besøget, før det pludselig slog ham:
Skulle nummer 57 allerede have fået en tyrekalv igen? Far ringede til konsulent Westergaard i Vejle og antagelsen viste sig at
være rigtig. Det var for meget for Niels Kristian Kristiansens far, at fynboerne ved deres besøg havde undladt at fortælle om rejsens primære årsag. Den kalv skulle vi have
og fluks blev Flux Juvel købt samme formiddag for 2.000 kr. + vilkår”.

Denne tildragelse fortæller om kvægopdrætternes intuition og konkurrencementalitet.
Der var ingen, der snød nogen, men der kunne godt være ting, der blev fortiet.
Ifølge tilgængelige dagbogsnotater blev fra
Højvang i perioden 1931-43 solgt 302 tyre
og 176 køer + kvier til avl.
Med til Niels Kristian Kristiansens erindringer fra kvægavlen i 1930’erne hører kampen
mod de alvorlige sygdomme kvægtuberkulose, den smitsomme kalvekastning og
mund- og klovsyge. Desuden blev der registreret 11 døde kalve som følge af den arvelige kalvelammelse.
”På Højvang slap vi i rimelig omfang for de
helt store katastrofer, hvilket først og fremmest skyldes en gennemført hygiejne og
gennemført påpasselighed – blandt andet
ved adskillelse af syge dyr og smittebærere i
særlige staldafsnit.

Den kunstige sædoverføring havde afløst det
private tyrehold og afkomsprøverne var et
nyt og værdifuldt hjælpemiddel i udvælgelsen af avlstyre.
Men der skulle gå endnu mere end 15 år inden de moderne avlsteorier vandt indpas i
kvægavlen. Det gamle opdrætterbegreb og
de kendte avlsforanstaltninger, som afkomsfremstillinger og dyrskuer levede stadig i
bedste velgående. Således også på Højvang.
Avlsmålet var en kombination af ydelse og
eksteriør. Avlsværdien for ydelse blev –
uden korrektion for fodring og pasning – udtrykt gennem kontrolforeningstallene, hvor
kampen om topplacering var hård blandt de
forskellige afkomsfremstillinger.
De eksteriørmæssige kvaliteter blev udtrykt
gennem dyrskuebedømmelser og kåringer
og for tyrens vedkommende desuden afkomsfremstillinger.

Kvægopdrætter i 1950’erne
”Den der er forpligtet fortvivler ikke så let”.
Således svarer Niels Kristian Kristiansen på
spørgsmålet om, hvilke overvejelser han
gjorde sig, da han som ca. 30-årig sammen
med sin kone Asta overtog ansvaret for driften af Højvang og den allerede kendte avlsbesætning.
Kvægbruget og kvægavlen var på vej ind i
en ny tid. Mekaniseringen var så småt ved at
holde sit indtog. Sidst i 40’erne blev der anskaffe malkemaskine på Højvang, men efterhåndmalkning af udvalgte køer fortsatte
helt indtil omkring 1960.

På Højvang hænger der billeder af de mange
unge mennesker, som har været på gården, og
Asta og Niels Kristian har bevaret kontakten
med de fleste.

Selvom det var forbundet med betydelige
ekstra udgifter til foder, pasning og dyrskuer
m.v. var der en rimelig økonomi i at drive
avlsarbejde, hvis det lykkedes at fremavle
tyre, der senere gjorde sig gældende i avlen.
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På Højvang blev der i perioden omkring
1960 solgt avlstyre for ca. 100.000 kr. pr år.
Det 77 ha store landbrug med ca. 60 malkekøer og efter datiden stor svineproduktion,
rugeri og hønsehold blev passet af et folkehold på 15-18 unge mennesker, der på Højvang oplevede et godt lære- og værested.
Højvang var en god plads med faglige udfordringer og mulighed for et rigt ungdomsliv.

Den unge opdrætter Niels Kristian Kristiansen holdt sig ajour med kvægavlen gennem
et stort netværk og personlige kontakter, flittige besøg på dyrskuer, afkomsfremstillinger, besætningsbesøg og ved besigtigelse af
afkomsprøveholdene på de mange afkomsprøvestationer.
Niels Kristian Kristiansen har skrevet meget
om RDM-avlens historie. Herunder en række
statistiske opgørelser over afkomsprøveresultaterne.

Mange af de ansatte på Højvang blev aktive
i RDM-avlen som praktiske kvægbrugere,
konsulenter og forskere. Dagligdagen var
præget af faglige udfordringer i at passe den
værdifulde avlsbesætning og af hjemmets
folkelige og kulturelle ståsted.
Nøgletal for avlsbesætningen på Højvang
Gns. årsydelse
År
Antal
Kg.
Fedt
Kg.
årskøer mælk
%
smf.
1920
36.9
2.717
3.80 103.2
1925
42.5
3.422
3.82 130.7
1930
70.2
4.177
4.22 176.3
1935
67.3
5.132
4.23 217.1
1940
55.6
3.701
4.40 162.8
1945
64.9
5.160
4.44 229.1
1950
53.8
4.734
4.25 201.2
1955
50.0
4.880
4.45 217.2
1960
45.2
5.151
4.34 233.6
1965
53.9
5.178
4.21 218.0
1970
47.8
5.514
4.28 236.0
1975
58.6
6.360
4.15 263.9
1980
54.1
6.095
4.31 262.7
1985
33.4
6.033
4.03 243.1
1990
41.6
7.157
3.40 243.3
I fritiden tog de unge del i egnens ungdomsliv – i perioder kunne Højvang eksempelvis
stille med to håndboldhold.
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Avlsbesætningen på Højvang var både i
kraft af sin størrelse og sin avlsmæssige
kvalitet blandt landets førende indtil slutningen af 1970’erne.
Niels Kristian Kristiansen har gennemført
en stor statistisk undersøgelse over RDM
tyrenes resultater på afkomsprøvestationerne
og bl.a. vist, at 15 tyre født på Højvang og
afkomsprøvet i perioden 1960-74 opnåede et

gennemsnit på 243 kg smørfedt. Det bedste
resultat af alle avlsbesætninger med mere
end 10 afprøvede tyre.

Kolleger og konkurrenter
Kvægopdrætterne var på én gang konkurrenter og kolleger. Kampen om topplaceringer i kontrolforening, på dyrskuer og salget af avlsdyr var hård men fair. Samtidig
var de fælles interesser i f.eks. kvægavlsforeninger fremtrædende.
På spørgsmålet om, hvorledes forholdet var
til opdrætterkolleger siger Niels Kristian
Kristiansen:

”Knud Peter Rasmussen, tidligere sekretær i
Fynske kvægavlsforeninger, var med sin helt
enestående viden om RDM en stor hjælp for
mig og mange andre opdrættere”.
”Familien Hansen på Højagergård har en
stor plads i min erindring. Der var højt til
loftet – både fagligt og åndeligt. Jeg følte
mig hjemme. De havde et grundlag at leve
deres liv på. Det hang sammen med den
måde Grundtvig og Kold havde påvirket egnen på.
Om alle opdrættere var Grundtvigianere?
– Ja, hvad skulle de næsten ellers være! Det åndelige kan ikke stå alene, det hænger
sammen med det faglige – at ting lykkes”.

Nye tider
”De positive oplevelser er i overtal, så det
næsten har været en velsignelse. Jeg har altid talt lige ud og det giver en åben diskussion: Når man spørger åbent, får man som
regel et ærligt svar. Enkelte steder skulle
man se sig for og tænke selv. Én af mine opdrætterkolleger, N.A. Nielsen, Tyrstedgård,
som var en meget begavet mand og en dygtig opdrætter, gav ikke altid det svar man
gerne ville have. Han forventede, at man
tænkte selv og selv kunne finde ud af tingene. Jeg har aldrig følt mig snydt. Mig kunne
de ikke tage ved næsen i en handel, men det
var vigtigt, at man brugte sine øjne og der
var naturligvis steder, man skulle tage sig i
agt. Jo mere viden man selv havde og jo
bedre efterretninger man kunne få fra kyndige kvægavlsfolk, des bedre var man stillet.
Et eksempel herpå kunne være, at Gunner
Larsen (senere bestyrer på tyrestationen i
Hillerød) vidste, hvorledes malkbarheden
var hos visse køer på Nørremosegård i
Kværndrup”.

Omkring 1970 var der opbrud og nyorientering i RDM avlen. Nye avlsplaner baseret på
avlsteoretiske beregninger vandt gradvis
indpas. Blandt andet på grund af stigende
indavlsproblemer og et stærkt faldende antal
RDM besætninger var en nyorientering i avlen påkrævet.
Krydsning med Amerikansk Brunkvæg og
europæiske røde racer blev officiel avlspolitik for RDM.
Niels Kristian Kristiansen anerkender nødvendigheden af de skridt, der blev taget på
det avlspolitiske niveau baseret på et videnskabeligt grundlag. Selv om han ikke selv
havde et organisatorisk ansvar, var han stort
set enig i de dispositioner, der blev truffet
og han har i skrift og tale engageret sig meget i den faglige debat. Således mener han,
at indkrydsningen med Amerikansk Brunkvæg fortsatte for længe og ABK andelen
burde være begrænset til det anbefalede i
aktivitetsplanen af 7. december 1979. End67

videre har Niels Kristian Kristiansen ved
flere lejligheder foreslået et ”tilbagekryds-

ningsprogram” med brug af de bedste gamle
RDM-tyre fra genbanken.

Den såkaldte ”Afkomsbedømmelse” havde i en periode stor betydning for
kvægavlen. Tyrenes afkom blev fremstillet for et dommerudvalg, som gav karakterer for ekstriør og ydelse. Flux Juvel var en af de få privatejede tyre, som
opnåede 1. klasse 1. grad.
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RDM-avler i Vendsyssel

Henny og Helge Risgaard
Eriksen sammen med sønnen Carsten

I

1930 overtog Helge Risgaard Eriksens
far – Marius Eriksen – gården Birket ved
Dybvad.
Efter en gårdbrand og i forbindelse med sanering for smitsom kastning, blev besætningen i 1934 udskiftet til RDM, og hermed
grundlagdes en af Vendsyssels bedste
RDM-besætninger. Egentlig var det ikke
meningen, at Helge Risgaard Eriksen ville
være landmand. Efter realeksamen og handelsmedhjælpereksamen gik han i lære som
manufakturhandler. Interessen for landbrug
og i særdeleshed kvægavl medførte dog ret
hurtigt et skifte til landbrugsuddannelsen,
der blev suppleret med ophold på Vrå Højskole og Malling Landbrugsskole.
I 1961 overtog Helge Risgaard Eriksen sammen med sin kone Henny fødehjemmet, der
på det tidspunkt var på 33 ha. og en besætning på 26 køer.
Ret hurtigt efter overtagelsen af Birket blev
Helge Risgaard Eriksen inddraget i organi-

Birket ved Dybvad

sationsarbejde. Som bestyrelsesmedlem i
Dronninglund Herreds Landboforening og
som formand for Hjørring Amts Kvægavlsforening, næstformand i Landsforeningen
for RDM og bestyrelsesmedlem i De Samvirkende danske Kvægavlsforeninger.
For nogle år siden indgik Helge Risgaard
Eriksen i et I/S sammen med sønnen Carsten, der nu som 3. generation viderefører
avlsarbejdet på ”Birket” med interesse og
entusiasme.
Carsten har en grundig praktisk landbrugsuddannelse med lærerige pladser hos erfarne
RDM-avlere som Chr. Dissing, Tårs og
Holger Moritz Hansen, Pilegården suppleret
med ophold på landbrugsskolerne Try og
Kalø.
I de senere år er der sket tilkøb af jord, således at arealet nu er på 63 ha. og besætningen
på ca. 65 køer.
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Avlsarbejdet på Birket
Avlsarbejdet på Birket blev grundlagt ved
Marius Eriksens besætningsindkøb i 1934.
En enkelt ko – nr. 22 – blev stammoder til
besætningen og fik utrolig stor betydning for
besætningen på Birket.

Nøgletal for avlsbesætningen på Birket, Dybvad

År
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002

Antal
årskøer
16.7
17.2
16.6
19.4
17.8
21.7
22.4
28.8
25.2
32.4
34.8
58.6
63.1
62.7
61.9

Gns. årsydelse
Kg.
Fedt Kg.
mælk
%
smf.
4.736 4.25 201
4.559 4.36 199
4.358 4.13 180
4.354 4.39 191
4.520 4.13 187
5.468 3.97 217
5.742 4.30 247
5.302 4.18 222
6.153 4.11 253
6.478 4.39 284
7.590 4.38 332
7.812 3.96 309
7.758 4.20 326
8.038 4.25 342
8.683 3.99 346

Hvert år er hele familien hjælpere ved dyrskuerne i Hjørring og Herning, og dyrskuedagene er festdage, som man ikke vil undvære.
Ko nr. 22 fra Birket havde efter datidens forhold en imponerende ydelse. Koen blev stammoder til besætningen på Birket.

Der er ikke siden indkøbt hundyr til besætningen med avl for øje.
Igennem årerne er der solgt adskillige tyre
til kvægavlsforeningerne. En enkelt tyr –
TAURUS Fjembe – er nået helt til tops som
en af racens allerbedste brugstyre i de senere
år.
For familien Eriksen er avlsarbejdet en livsstil og en hobby.
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”Økonomisk er der ikke meget ved at være
aktiv i avlsarbejdet. Salg af avlsdyr kan betragtes som smørklatten, der gør tilværelsen
lidt mere spændende. Men alle sportsgrene
koster penge, og dyrskuesporten er den eneste sport jeg driver” siger Helge Risgaard
Eriksen.
Besætningen på Birket står i båsestald, der
er mekaniseret med automatisk kraftfoderanlæg.
Umiddelbart er der ikke planer om bygning
af ny løsdriftsstald. Carstens visioner for
fremtiden er en optimal pasning og en høj
ydelse.

import af Amerikansk Brunkvæg blev truffet først i 1970’erne.
Med glæde ser han tilbage på samarbejdet
med Landsforeningens dynamiske og dygtige formand – Holger Moritz Hansen. Han
betegner samarbejdet som fantastisk godt og
fremhæver Moritz Hansens lederevner og
den respekt, der stod om ham i USA.
For familien Risgaard Eriksen er deltagelse i
dyrskuer sommerens højdepunkt. Billedet er
fra Hjørring dyrskue 2000. Køerne præsenteres
af Helge Risgaard Eriksen, to døtre og sønnen
Carsten.

Udover ydelsen prioriteres køernes lemmer,
pattelængde og temperament højt.
”Ydelsen er vigtig, men køerne skal kunne
følge med – de skal være i balance og have
en god sundhedstilstand”.
Helge Risgaard Eriksen var/er en varm tilhænger af Amerikansk Brunkvæg, som han
mener har givet RDM den robusthed og
styrke, som var nødvendig for at racen kunne klare sig.
Carsten Eriksen udtrykker lidt skepsis overfor brug af SRB. Han anerkender SRBs
ydelsesegenskaber, men savner det gode eksteriør, som han vægter højt.

RDM i en forandringens tid
Helge Risgaard Eriksen havde som næstformand i Landsforeningen for RDM en central
placering, hvor de store beslutninger om

”Jeg husker særligt tydeligt en indkøbstur til
USA. En lidt for smart salgsrepræsentant
søgte at sælge avlsmateriale efter en tyr med
dårlige lemmer.
Da Holger Moritz Hansen opdagede dette,
kan det godt være, at der blev lukket op for
de store gloser. Det var en stor fordel, at
vores formand udover den avlsmæssige indsigt havde gode sprogkundskaber”.
Selv om Helge Risgaard Eriksen vedkender
sig de gamle avlertraditioner, er han i høj
grad åben over for en nødvendig fornyelse.
”Egentlig er det forkert at bruge udtrykket
race om RDM, for i virkeligheden er der tale om en blanding af flere racer. De røde
racers berettigelse er, at de er et alternativ
til Holstein Frisian. Man kan stille spørgsmålet om RDM burde ændre navn for at
signalere, at racen er de del af et internationalt avlssamarbejde.
Det er vigtigt at have for øje, at det er den
nye generation af kvægavlere, der skal tegne
racen, og at avlsarbejdet er fremadrettet for
at imødekomme morgendagens krav” slutter
Helge Risgaard Eriksen, der repræsenterer
en generation af kvægavlere mellem
tradition og fornyelse.
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Kvægavl i fremadskridende udvikling

Assendrup hovedgård ved Haslev.
Billedet er fra 1960’erne. I 1971 blev der bygget en løsdriftsstald, der i 2001 blev erstattet af en moderne højteknologisk
stald med robotmalkning. Flere af de gamle avlsbygninger er
nu fjernet.

Grut-Hansens Legatstiftelse

R

DM-avlens udvikling på Sjælland er
nært forbundet med Grut-Hansens Legatstiftelse. Fra 1892 til 1966 blev der på
Kolle-Kolle udført et bemærkelsesværdigt
avlsarbejde, der siden er videreført på Assendrup Hovedgård ved Haslev.
I 2001 blev Assendrups besætning sammenlagt med den kendte avlsbesætning fra Ejlekærgård, idet de to bedrifter dannede et interessentskab i forbindelse med ibrugtagning
af en moderne løsdriftsstald med i alt 270
køer.
I 1882 købte den 25-årige cand. phil. C.
Grut-Hansen Kolle-Kolle v.Værløse. GrutHansen, der kom fra en velhavende københavnsk købmands- og embedsmandsslægt, havde en lidenskabelig interesse for
kvægavl. Han indkøbte dyr fra Ryslinge egnen og lagde i sit avlsarbejde stor vægt på at
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forbedre mælkens fedtindhold. I løbet af ca.
15 år blev fedtprocenten øget fra 3,73% til
4,35%. I de gamle familiestambøger, der nu
findes på Assendrup, kan man finde eksempler på dyr, født i Nordslesvig, der sammen
med kvæg fra Ballum og Angel udgjorde
grundstammen ved dannelsen af RDM i
1878.
Grut-Hansen, der forblev ugift, havde ved
sin død i 1922 oprettet et testamente, hvor
han gjorde Sjællands Stifts Kvægopdrætteforening til arving af Kolle-Kolle og andre
ejendomme i Ll. Værløse.
Uddrag af Grut-Hansens testamente:
”Med henblik på, at min væsentligste livsgerning er faldet på arbejdet med at forbedre det danske røde malkekvæg, ønsker jeg,
at min formue også efter min død skal kunne

bidrage til fortsat arbejde på at holde vor
kvægavl i fremadskridende udvikling, og
indsætter til som min universalarving at arve den herefter tilbageværende del af min
formue, derunder eventuelt mine ejendomme
Kolle-Kolle og den derunder drevne Værløsegaard med den tilkøbte skolelod; foreningen Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening.
Det er min tanke, at arven skal muliggøre
foreningen at drive mine nævnte ejendomme
eller eventuelt en anden af den erhvervet
ejendom til gavn for opdræt af malkekvæg,
eventuelt som et forsøgsbrug til foretagelse
af eksperimenter på kvægopdrættets område, men da jeg i øvrigt erkender umuligheden af at kunne forudse, hvad der tjener
kommende tiders tarv, bemærker jeg, at mine ønsker sker fyldest, når arven anvendes
på den måde, som enhver tids bestyrelse finder mest heldbringende for vort landbrug”.
Efter Grut-Hansens død blev den daglige ledelse af Kolle-Kolle overdraget J. Fisker og
fra 1947-1966 til dennes søn Svend Fisker.

Assendrup Hovedgård
Efterhånden vanskeliggjorde vejanlæg og
byudvikling en rationel kvægdrift på KolleKolle. I 1966 blev Assendrup Hovedgård
købt og besætningen flyttet hertil. I 1971
blev der bygget en ny løsdriftsstald, der fungerede indtil 2001.
I forbindelse med besætningsudvidelsen i
1971 blev der indkøbt en kendt vestjysk
RDM besætning fra Jens Jensen, Sdr. Esp.
Mangeårig formand for bestyrelsen var Johs.
Nielsen, Ejlekærgård, og som daglig leder
fungerede indtil 1985 H. Johansen, hvor den

nuværende inspektør Henrik Houman overtog ledelsen.

Tre erfarne sjællandske RDM-folk i den nybyggede løsdriftsstald på Assendrup med plads
til 270 køer. Fra venstre; Jørgen Frisbjeg Nielsen, Preben Jørgensen og Niels Nielsen

Fodermester Preben Jørgensen var i perioden 1966–2001 en særdeles ansvarlig og
dygtig daglig leder af besætningen.
Efter at Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening ophørte, vælges bestyrelsen nu af
Avlsforeningen for De østlige Øer, hvis formand Jørgen Frisbjerg Nielsen desuden er
formand for Grut-Hansens Legatstiftelse,
Assendrup.
Skiftende bestyrelser for legatstiftelsen har
til stadighed søgt at leve op til legatstifterens
ønske om, ”at bidrage til fortsat at arbejde
på at holde vor kvægavl i fremadskridende
udvikling”.
I 2000 stod bestyrelsen overfor en vanskelig
beslutning, da løsdriftsstalden fra 1971 var
nedslidt. Man besluttede i overensstemmelse
med legatgiverens ånd at bygge en ny stald.
Samtidig blev der indgået I/S-samarbejde
med gårdejer Søren Nielsen, Ejlekærgård.
Besætningen fra Ejlekærgård hørte til en af
Sjællands tidligere kendte avlsbesætninger
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og Søren Nielsens far, Johs. Nielsen havde
som tidligere formand for Grut-Hansens Legatstiftelse haft et stort ansvar for udbygningen af Assendrup.

le. Aftalen har til formål at sikre, at besætningen kan anvendes til studie- og undervisningsformål i det omfang, det kan forenes
med rationel kvægdrift.
120-års avlsarbejde på Ejlekærgård
I 2001 indgik den nuværende ejer af Ejlekærgård i Farendløse, Søren Nielsen i et
driftsfælleskab med Assendrup hovedgård,
hvor et 120-årigt avlsarbejde nu videreføres
i samarbejde med Grut-Hansens legatstiftelse.

Fodermester Preben Jørgensen med ko nr.
1561, der blev præmieret for 100.000 kg. mælk.

I 2001 blev de to besætninger ført sammen i
den moderne højteknologiske stald med 4
malkerobotter og plads til 270 køer.

Søren Nielsen, der er 7. generation på Ejlekærgård fortæller at avlsarbejdet blev grundlagt af hans oldefar, der i 1922 købte en tyr
fra Orupgård på Falster.

Interessentselskabet omfatter udover besætningen en mælkekvote på 2 mill. kg, maskinparken og driften af 300 ha.
Demonstrationer og forsøg
Udover at være aktiv medspiller i RDM-avlen med mange fløjplaceringer og salg af betydelige avlstyre har Assendrup og tidligere
Kolle-Kolle været hjemsted for flere forsøg.
I denne forbindelse kan nævnes forsøg med
parasitangreb ved forskellige afgræsningssystemer, adfærdsstudier i løsdriftsstalde og
forsøg med fedekalve.
Besætningen på Assendrup er derudover et
værdsat besøgssted for kvægbrugere og studerende på Landbohøjskolen.
Efter ibrugtagning af den nye løsdriftsstald
blev der i 2002 indgået en samarbejdsaftale
med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjsko74

Johs. Nielsen (1909-1990), Ejlekærgård Farendløse. Én af Sjællands førende avlsbesætninger, der kan føres tilbage helt til RDMracens start. Besætningen videreføres nu i
samarbejde med Grut Hansens legatstiftelse på
I/S Assendrup hovedgaard, Ejlekærgaard.

Tyren fik 1. præmie på Det Sjællandske
Fælleskue. Ejeren fik et flot sølvbæger, der
stadig står på Ejlekærgård og et kontant
præmiebeløb på 150 kr.

Søren Nielsens far, Johs. Nielsen og bedstefar, Niels Nielsen var begge kendte RDMopdrættere og desuden aktive i ledelsen af
Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening, der
som bestyrer af Grut-Hansens Legat stiftelse
har haft indflydelse på den sjællandske
RDM-avl.
Nøgletal for avlsbesætningen på Ejlekærgård
Gns. årsydelse
Antal
Kg.
Fedt Kg.
År
årskøer mælk
%
smf.
1900
22
3.259 3.43 112
1910
24
2.097 3.71 152
1920
28
4.595 3.87 178
1930
38
5.640 4.26 240
1940
37
5.406 4.01 217
1950
44
5.492 4.44 242
1960
39
6.307 4.59 289
1970
45
4.750 4.10 194
1980
73
7.686 4.29 330
1990
19
6.916 4.22 292
Fremtiden
Set fra RDMs synsvinkel tegner der sig et
spændende perspektiv i, om besætningen vil
blive anvendt til avlsforsøg, der kan intensivere den genetiske fremgang for racen.
For 100 år siden skabte Grut-Hansen betydelig fremgang i besætningen på KolleKolle ved intensiv brug af kontroltallene.
Nu ligger udfordringen i at skabe fremgang

ved optimal brug af moderne avlsbiologisk
viden. Hvis dette lykkes, vil Grut-Hansens
Legatstiftelse kunne leve op til stifterens ønske om, ”at bidrage til at holde vor kvægavl
i fremadskridende udvikling”.
Formanden for Grut-Hansens Legatstiftelse,
Jørgen Frisbjerg Nielsen er bevidst om denne udfordring.
”RDMs fremtid er at udvikle en ko med gode brugsegenskaber. Jeg er tilhænger af den
nordiske model, hvor avlsarbejdet netop prioriterer sundheds- og brugsegenskaber højt.
Jeg mener, at RDM allerede har haft stor
glæde af især svensk avlsmateriale. Når det
gælder køernes størrelse og kapacitet, er det
interessant at følge udviklingen især hos den
franske Montebeliard-racen. Montebeliardracen har haft en betydelig fremgang i de
senere år, og jeg tror, at RDM herfra kan få
nogle egenskaber, som vi efterlyser”, siger
Jørgen Frisbjerg Nielsen, der samtidig understreger, at man generelt stiller besætningen på Assendrup til rådighed i det omfang,
det er foreneligt med driften af et økonomisk kvægbrug.
Jørgen Frisbjerg Nielsen ser ligeledes betydelige muligheder i, at Assendrup kan være
et middel til at markedsføre RDM
internationalt.
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Formand for RDM i en brydningstid

Jens Lindvig, f. 1943

I

Fotografi af gårdmaleri med
Jens Lindvigs RDM-besætning.

modsætning til mange andre RDM-avlere fik Jens Lindvig ikke interessen for
kvægavl ind med modermælken.

Hans kone Olga er lærer i Ølgod og de 4
voksne børn har valgt akademiske uddannelser.

På fødegården i Horne ved Ølgod var der en
udmærket RDM-besætning, men interessen
for kvægavl blev først rigtig vakt efter at
han blev selvstændig.

I 1977 blev Jens Lindvig valgt til Kvægavlsforeningen Vestjydens bestyrelse. Senere
fulgte formandsposter i RDM-SYD og fra
1994-2002 for Landsforeningen for RDM.

Efter en grundig praktisk landbrugsuddannelse suppleret med et længerevarende ophold i Canada, højskole, landbrugsskole og
uddannelse som regnskabstekniker var Jens
Lindvig i to år ansat på regnskabskontoret i
Ringkøbing.
I 1971 købte han Højgård i Asp med 27 ha.
og 20 SDM-køer. Senere er gården udvidet
til 65 ha. og en besætning på ca. 70 køer. I
1998 blev en ny arbejdsvenlig løsdriftsstald
taget i brug.
Bortset fra lidt løs medhjælp og afløsning i
ferier og på fridage passer Jens Lindvig selv
besætningen og markbruget.
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Avlsarbejdet på Højgaard
Ved Jens Lindvigs overtagelse af Højgaard,
var der en højtydende SDM-besætning.
I forbindelse med den første besætningsudvidelse indgik Jens Lindvig i et I/S sammen
med faderen, og dennes RDM-besætning
blev flyttet til Højgaard.
Gradvist fik RDM overtaget, da racen klarede sig bedre end SDM.
Først i 1970’erne var Jens Lindvig vært for
importforsøget med SRB, Finsk Ayrshire og

den hollandske MRI-race. Især kombinationen RDM-SRB gav gode resultater, og samtidig blev Jens Lindvigs’ avlsinteresse
grundfæstet.
Deltagelse i importforsøget var hovedårsagen til at Jens Lindvig relativt sent begyndte
at anvende Amerikansk Brunkvæg.
Avlsarbejdet på Højgaard gav hurtigt gode
resultater bl.a. ved top tyren Linbru i 1980
og ved udpegning af Danmarks smukkeste
malkeko i 1993.

Jeg mener, at hele dyrskueområdet trænger
til forenkling og rationalisering. De små
dyrskuer har mest karakter af byfester og
her er et område, hvor der godt kunne frigøres kræfter til andre formål.
Efter min opfattelse må det være tilstrækkeligt med nogle få regionale skuer, Landsskuet og Agromek.
Disse skuer har betydning, fordi de er med
til at synliggøre racens målsætning samtidig
med, at de virker interesseskabende, ligesom
det kollegiale samvær naturligvis også har
betydning.
Jeg ser med skepsis på den overdrevne
toptrimning af køerne, så de ligner noget, de
ikke er. Det betyder også, at mange førstegangsudstillere afstår fra at deltage i disse
professionelle skønhedskonkurrencer”.

Jens Lindvig placerede sig hurtigt i første række blandt RDM-opdrættere, bl.a. ved udpegning af Danmarks smukkeste malkeko i 1993.

Siden er der solgt 15-20 tyre til kvægavlsforeningerne, dog uden at nogen af disse er
nået helt til top.
Hvert år udstilles der dyr på dyrskuet i Varde og på Landsskuet.

Nøgletal for avlsbesætningen på Højgård
Gns. årsydelse
År
Antal
Kg. Fedt Kg.
årskøer mælk %
smf.
1975
49
5.540 4.06
225
1980
50
5.814 4.16
242
1985
49
7.139 4.19
299
1990
43
7.907 4.51
357
1995
45
7.647 4.29
328
2000
63
8.937 4.12
368

På spørgsmålet om hvad der får en travl
kvægbruger til at bruge ”ferie– og fridage”
på udstilling svarer Jens Lindvig:
”Som aktiv i organisationsarbejdet med
RDM har jeg fået en forpligtigelse til at deltage på dyrskuerne. Men det må erkendes at
dyrskuerne er både arbejdsmæssigt og økonomisk ressourcekrævende.
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Formandsår for RDM

Jens Lindvig udnævner sin forgænger Holger
Moritz Hansen til æresmedlem af Landsforeningen for RDM.

I 1994 afløste Jens Lindvig Holger Moritz
Hansen som formand for RDM. Formandsskiftet var på mange måder mere end et personskifte. Det var også et stilskifte.
”Jeg var hurtigt klar over, at jeg hverken
kunne eller skulle efterligne Holger Moritz
Hansen, men at jeg skulle finde min egen
stil. Balancen mellem at være styrende og
demokratisk kan være svær. Jeg gav friere
tøjler m.h.t. brugen af andre racer end
Brunkvæg.
Det var vigtigt at få øget fokus på ydelse,
samtidig med at sundheds- og brugsegenskaberne var højt prioriteret.
En øget brug af SRB var et vigtigt middel til
at nå disse mål. Samtidig justerede vi vores
avlsmål og vægtningen i S-indekset.
På det organisatoriske område skete der betydelige ændringer, først ved dannelsen af
flere samarbejdende avlsområder og senere
ved etablering af et fælles avlsområde for
hele landet.
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Indførelsen af screeningsplaner til erstatning for de tidligere indkøbsudvalg var et
stort skridt fremad. I det hele taget kan vi
sige, at vi havde en godt indarbejdet struktur, da Kvægavlsforeningen Dansire var en
realitet ved årsskiftet 2003.
Også på det internationale område er der
sket ændringer. Avlssamarbejdet på tværs af
landegrænser er blevet intensiveret, især
ved indførelsen af Interbull, og i særlig grad
efter at RDM er placeret i gruppe med SRB,
Ayrshire og lignende racer.
Jens Lindvig lægger ikke skjul på, at han er
af den opfattelse, at det først og fremmest er
samarbejdet med SRB, der skal være bærende i fremtiden.
Andre racer kan komme på tale, men kun på
absolut toptyreniveau. En for stor spredning
på racer kan medføre, at racen mister identitet.
Samarbejdet med SRB bør ikke føre til sammenlægning af racerne, og han mener ikke,
at Dansire bliver til Scansire i de første 5-10
år.
Jens Lindvig betragter årene som formand
for RDM som en spændende tid, præget af
både skuffelser og højdepunkter.
”Skuffelser affødes vel egentlig kun af skuffede forventninger, og højdepunkter, ja hvad
er det: ”Er det når strukturudviklingen falder på plads efter lang tids forhandlinger,
eller når avlsresultaterne for racen et år er
helt i top?”
Er det når man trods tilbagegang i antal ins.
og besætninger, fortsat kan samle en stor

gruppe avlere/brugere til årsmøde, hvor det
faglige og sociale går op i en højere enhed?
Er det når vi opnår anerkendelse og gensidig respekt i samarbejde med udenlandske
kolleger?

Hvis der var ting der ikke fungerede optimalt, burde man have foretaget de nødvendige justeringer i stedet for at opgive selve
ideen med kerneavl som er indlysende rigtig”.

Jeg synes det er svært at give et kort svar på
skuffelser og glæder i min formandstid, men
summen af begivenheder gør at jeg tænker
tilbage på organisationsarbejdet i RDM
med glæde. Et arbejde, som har været med
til at tilfredsstille min store interesse for
kvægavl”.

I slutningen af vores samtale kommer vi ind
på vilkårene for fremtidens kvægbrugere.

At tilpasse sig nutiden
”I Danmark er der en god tradition for, at
avlsarbejdet styres af praktiske kvægbrugere. Men det stiller store krav til de folkevalgte om at turde tage de nødvendige beslutninger, og om at kunne matche og samarbejde med teoretikerne.

”Det er nødvendigt, at kvægbrugserhvervet
tilpasser sig vilkårene i det øvrige samfund
blandt andet med hensyn til arbejdsvilkår
og frihed” siger Jens Lindvig, idet han dog –
suppleret af Olga – medgiver, at landbokulturen karakteriseret ved selvstændighedsfølelse, arbejdsglæde og fællesskab om hjem
og arbejdsplads er værdier, det er værd at
værne om.

De folkevalgte behøver ikke at kunne forstå
baggrunden for de teoretiske beregninger,
men de skal kunne vurdere perspektiverne.
Skal de små racer klare sig i fremtiden, er
det vigtigt, at avlsarbejdet er effektivt.
Holstein har som verdensrace fordel i en
populationsstørrelse, der i sig selv er drivkraft for fremgang.
De små racer skal være på forkant med den
ny viden. Set på denne baggrund er det skuffende, at man har valgt at opgive Future
Genetics-projektet.
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IV. RDM og det genbevarende arbejde
Torkild Liboriussen

I

125-året for RDMs grundlæggelse er
den typiske RDM-ko en blanding af flere
racer. Det er højtydende, robuste køer, og
kalvedødeligheden, som tidligere var et problem for RDM, er den laveste blandt danske
malkeracer. Hos RDM-kalve fra årgang
2002 var sandsynligheden for, at et givet
gen stammede fra den oprindelige RDM på
31,0% (Kvæginfo nr. 1160, Dansk Kvæg).
Bestanden af RDM køer er på mange tusinde dyr, og så længe RDM generne udnyttes i
et aktivt avlsprogram for den moderne
RDM-race, er der ingen umiddelbar risiko
for at racespecifikke RDM-gener vil gå
tabt..
Renracet RDM er imidlertid efterhånden et
sjældent syn. Der er kun nogle få hundrede
dyr i hele landet, fordelt på ca. 30 besætninger. Næsten alle disse deltager i et bevaringsprogram for renracet RDM.

Hvorfor bevare renracet RDM?
Mange af verdens husdyrracer er forsvundet,
eller gået stærkt tilbage i antal i de seneste
30-40 år. FAO opfordrer derfor FN’s medlemslande til at registrere deres husdyrbestande og bevare deres nationale racer, og
RDM er en dansk national race, frembragt
gennem mere end 100 års avlsarbejde. Synet
af en ”ægte” RDM giver mange danskere en
positiv oplevelse, og det er da også især det
kulturhistoriske element, som har været
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drivkraften bag det engagement, som har
været - og stadig findes - for at bevare renracet RDM. For husdyrgenetikere er den
renracede RDM af særlig interesse, fordi
dens egenskaber er godt beskrevet.

Bevaringsavl
Genbevaring hører i Danmark under Fødevareministeriet. Til at varetage den offentlige indsats på husdyrområdet nedsatte ministeriet i 1986 Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr (Genressourceudvalget). Dengang var der flere
tusinde renracede RDM-dyr, og selv om antallet af renracede dyr faldt stærkt, var racen
ikke umiddelbart truet. Men antallet af renracede RDM køer i kontrollerede besætninger var i 1997 faldet til 107, og et bevaringsprogram for at sikre en levende bestand
af renracet RDM blev iværksat på Genressourceudvalgets foranledning. For at tilkendegive, at det drejede sig om bevarelse af
renracede dyr, tilføjedes “anno 1970” til racebetegnelsen RDM.
Ejere af renracede RDM-køer og -kvier blev
opfordret til at benytte tyre med ren RDM
afstamning. Desuden blev der indført en dyretilskudsordning, som præmierer registrering af kalve, der har mindst 96,75% RDM
genandele. I 2002 blev der givet tilskud til
144 renracede kalve, fordelt på ikke færre
end 32 forskellige besætninger. Største be-

sætning er på ca. 25 årskøer, og tilhører Poul
Jørgensen Kr. Hyllinge.

grænset, da tyrene er nært beslægtet med de
fleste nulevende renracede hundyr.

Enkelte mælkeproducenter benytter Genressourceudvalgets RDM-1970 tyre til en del af
deres besætning. Uden økonomisk kompensation i form af dyretilskud vil det imidlertid
være yderst vanskeligt at bevare RDM-1970
som malkerace.

Sædbanken indeholder også sæd fra RDMtyre af blandet racemæssig herkomst, og siden 1997 er der henlagt 20 doser sæd i Sædbanken efter alle tyre, som har været benyttet til mindst 3.000 insemineringer i Danmark. Kødracetyre, som har været benyttet
til mindst 1000 insemineringer, er også omfattet af ordningen. En opgørelse af sædbanken fra 31.01.02 viser, at der er gemt sæd fra
389 forskellige tyre. Heraf er 73 RDM-tyre,
hvoraf 47 er af ren RDM afstamning. Af de
sidstnævnte må 23 kun benyttes til inseminering, hvis det sker i karantæne. I de seneste 10 år er der opsamlet sæd efter 10 renracede RDM tyre. Der er produceret ca. 1000
doser efter hver af disse tyre, og alle som
ønsker det, kan få anvist sæd fra en renracet
RDM tyr.

Sædbanken
Lagre af frosset sæd – sædbanker - indgår i
bevaringsprogrammer for de fleste husdyrarter. I årene fra 1972-1974 blev der indsamlet
500 doser sæd fra hver af datidens bedste
afkomsprøvede tyre til en sædbank. Sæd fra
tyre, som er afgået før 1. januar 1979, må
imidlertid kun benyttes til inseminering af
dyr som er isoleret fra andre klovbærende
dyr. Reglen gør det muligt at fremstille enkelte kalve med de gamle tyre i sædbanken
som både fædre og morfædre, og dermed
skaffe nye avlstyre til den nulevende bestand af RDM anno 1970.
Op gennem 1980’erne købte kvægavlsforeningerne få rene RDM-tyre, og kun enkelte
blev benyttet i større omfang. De meste benyttede var: ØDA Lego, stbnr. 32297, født
14.08.82, JMS Dug, stbnr. 32392, født
01.02.83, ØDA Dukat, stbnr. 32521, født
05.07.83 og FYN Give, stbnr. 33277, født
18.03.86. De blev især brugt af konservative
RDM avlere, og var dermed stærkt medvirkende til, at der stadig kan findes renracet
RDM med fuldstændige stamtavler. Sæd fra
disse tyre findes i Sædbanken. Anvendelsesmulighederne er imidlertid stærkt be-

I 1970’erne blev der startet en sædbank med
sæd fra de bedste afkomsprøvede tyre. Sæden
er stadig befrugtningsdygtig, og er grundlaget
for bevaringsprogrammet for RDM-1970.
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Gamle RDM tyre i sædbanken
Stambogsnumre
26858
28302
28690
28703
28756
28811
28904
29181
29227
29247
29393
29644
29647
29679
29852
29871
29924
29933
29977
30043
30084
30240
30366

Navn
Horsens Vang
Samsø Ulf
Centrum Værn
Hornshøj Borg
Bornholms Banko
Kolding Vang
Horsens Holm
Århus Ek
Varde Høj
Dybøl Vang
Herning Ring
Centrum Jeff
Årup Vestfyns Kern
Horsens Ras
Nordfyns Lød
Østjydens Chef
Nordfyns Dam
Skærup Unik
Aalborg Dau
Sydvestfyns Felt
Kolding Klos
Ulse Vano
Østjydens Banko

Antal
doser
50
486
500
500
748
488
365
211
485
475
50
495
700
496
498
500
480
160
465
480
408
490
435

Far
Hadsten Ejlekær
Hjørring Munkdrup
Morsø Ejlekjær
Rudme Ideal
Bonholm Janos
Horsens Leif
Aalborg Bitz
Falsters Vinkel
Horsens Leif
Horsens Vang
Ringkøbing Holm
Fåborg Wano
Horsens Leif
Horsens Holm
Thy Skov
Ringkøbing Sortemose
Hornshøj Borg
Rudme Unik
Rinkøbing Sortemose
Hornshøj Borg
Fåborg Wano
Fåborg Wano
Bornholms Banko

Farfar
Lyng Chief
Hadsten Sortemose
Hadsten Ejlekær
Hadsten Sortemose
Hannibal
Østjydens Leif
Højvig 47
Morsø Vinkel
Bjerringbro Leif
Hadsten Ejlekær
Ko Holm 36
Morsø Wahl
Bjerringbro Leif
Ålborg Bitz
Hadsten Wahl
Hadsten Sortemose
Rudme Ideal
Hadsten Wahl
Hadsten Sortemose
Rudme Ideal
Morsø Wahl
Morsø Wahl
Bornholm Janos

Dumas, stbnr. 34871. Født 02.06.1993 hos
Svend Aage Friis, Langgyde 16, Ringe, som
brugte den til nogle få renracede RDM-køer.
Tyren er tillagt på en ko efter FYN Oktan, og
ØDA Dukat er far. Moderens ydelse i gennemsnit af 5 år var 5751 kg mælk med 4,82% fedt
og 3,61% protein. Sædbanken fik tilført ca.
1000 sæddoser efter Dumas i 1999.
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V. RDM i fremtidsperspektiv
Lars Gjøl Christensen, Morten Kargo Sørensen, Lisbet Holm og Arne Nielsen

F

remtiden tilhører den, der forbereder
sig på den. Dette gælder ikke mindst
indenfor kvægavlen.
I dag er ingen længere i tvivl om, at avlsarbejde med malkekvæg er en meget vigtig
faktor for fremtidens kvægbrugerne. Ny
avlsteoretisk viden i kombination med den
tekniske og bioteknologiske udvikling har
bevirket, at vi i dag har meget effektfulde
avlsredskaber til rådighed. De afgørende
spørgsmål er: Hvad skal vi bruge disse stærke redskaber til? Hvad er avlsmålet? Et andet vigtigt spørgsmål er, i hvilket omfang
racer/populationer af forskellig størrelse og
med forskellig avlsmål kan have gavn af at
samarbejde for hurtigst muligt at bevæge sig
frem mod dette mål.

Ved enhver ændring af avlsmålet og ved nye
investeringer i avlsmæssige tiltag må der således ses bort fra den øjeblikkelige situation,
og i stedet fokuseres på, hvordan forholdene
forventes at være om 5-15 år.
Eftersom vi lever i en meget dynamisk verden er der ingen, der kan vide det på forhånd. Men effektivt avlsarbejde kræver et
avlsmål, som der er enighed om at stræbe
mod. Derfor må enhver avlsledelse nødvendigvis tage stilling til, hvilke egenskaber,
der skal satses på, og hvorledes disse egenskaber skal vægtes i forhold til hinanden for
bedst muligt at imødekomme fremtidens
krav.
Avlsmålet bør justeres jævnligt, men justeringerne skal baseres på fremsynethed og
ikke på øjeblikkelige mode- og markedssvingninger.

Avlsmål
Avlsmålet skal af flere grunde være fremtidsorienteret. De to vigtigste er; for det første, at effektivt avlsarbejde kan medføre
ganske betydelige ændringer af vigtige
egenskaber - og disse ændringer er permanente. For det andet, er der en meget betydelig tidsforskel mellem en avlsmæssig beslutning (for eksempel valg af en tyrefar), og
det tidspunkt, hvor effekten af denne beslutning kommer til udtryk i praksis, nemlig når
døtrene af de bedste af hans sønner mange
år senere udgør produktionsdyrene hos
kvægbrugerne.

Danmarks smukkeste malkeko 2002 fra Ernst
Nørgaard, Viborg

RDMs avlsmål er at fremavle en produktionsøkonomisk ko, der er let at arbejde med i
dagligdagen. Det betyder, at der fokuseres
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på høj protein- og fedtydelse, lette kælvninger, god frugtbarhed, god resistens mod
sygdomme, stærke lemmer med sunde klove, stærke velophængte malkeorganer med
god patteplacering, godt temperament og
god malkbarhed. Vægtningen i S-indekset
afspejler avlsmålet. Af nedenstående oversigt fremgår, at der lægges en vægt på 0,8 på
ydelse i S-indekset. Med denne vægtning
opnås 71% af den ydelsesfremgang, der kan
opnås, hvis man udelukkende vægter ydelse
i avlsmålet. Tilsvarende opnås en fremgang
på 40% af det maksimale for yversundhed.
Med den nuværende vægtning i S-indekset
er der fremgang for ydelse, samtidig med at
alle andre egenskaber forbedres eller holdes
på samme niveau. Vægtningen i Y-indekset
er for mælk, fedt og protein –1;2;9. Mælkemængden tillægges negativ værdi for at opretholde en høj koncentration i mælken.
RDM avlsmål – vægtning i S-indeks
%
Vægt i af maksimal
Egenskab
S-indeks fremgang
Ydelse
0,80
71
Kødproduktion
0,14
14
Frugtbarhed
0,20
18
Kælvningsevne
0,10
24
Yversundhed
0,47
40
Sundhed i øvrigt
0,09
26
Krop
0
-5
Lemmer
0,14
22
Malkeorganer
0,10
27
Malketid
0,17
36
Temperament
0,10
25
Holdbarhed
0,10
53
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Spørgeundersøgelse
For at få et indtryk af, om det nuværende
avlsmål svarer til forventningerne blandt
RDM-brugere, er der i forbindelse med
udarbejdelsen af denne bog udsendt spørgeskemaer til ca. 20 udvalgte, aktive RDMbrugere. Det er klart, at et sådant materiale
kun kan bruges til at vise, hvad der rører sig
blandt de udvalgte kvægbrugere.
Besvarelsesprocenten var stort set 100 %, og
næsten alle spørgsmål er besvarede af alle
deltagere.
Brugerne er valgt blandt både helt nyetablerede og andre, som har arbejdet med RDM i
adskillige år.
Valg af race ved etablering?
Godt halvdelen af besvarelserne viser, at
RDM har været en tradition på gården, eller
i familien, og at dette har været årsagen til
valget. De øvrige adspurgte har enten arbejdet med RDM som fodermestre, eller købt
gården i fri handel med en RDM-besætning
på. I enkelte tilfælde er der købt tomme, eller næsten tomme gårde, som man så har sat
RDM ind på.
Besætningsudviklingen?
I mange tilfælde har de adspurgte RDMbrugere i en overgang arbejdet sammen med
forrige generation i en eller anden form for
driftsfællesskab. Derfor kan det være svært
at definere, hvor længe de adspurgte har været besætningsejere, men i gennemsnit drejer
det sig om 15–20 år, med meget store variationer.
De besætninger man startede med var på
omkring 50 køer, og nu har man i gennemsnit 110 – men med planer om at øge dette

til ca. 160 indenfor en tidshorisont på 5–10
år. Der er meget klare udtalelser fra næsten
alle, om at besætningen skal øges ret kraftigt.

kan være ene hjemme, og som med en god
sundhedstilstand præsterer en høj ydelse ”,
understreges det af flere.

Med undtagelse af 3 går alle besætninger i
løsdriftsstalde. En enkelt har automatisk
malkning.
Der er i alle tilfælde tale om meget højtydende besætninger, halvdelen har en produktion på over 700 kg. værdistof.

Avlsplan

Hvilke krav bør stilles til avlsmålet for racen?
Besætningsejerne blev bedt om at prioritere
deres krav til avlsmålene. Her var det meget
bemærkelsesværdigt, at langt hovedparten af
de besætninger, som ligger over 700 kg
værdistof, stadig har ydelsen som første prioritet. De resterende har sundhed som 1.
prioritet.
Som 2. prioritet peges på lette kælvninger,
sundhed og stærke lemmer, og endelig kommer temperament ind som en vigtig faktor.
I det store og hele, er der god overensstemmelse imellem avlsledelsens linje og disse
besætningsejeres krav til fremtidens RDMko.

RDMs avlsplan bygger på et screeningsprogram. Efter hver avlsværdivurdering dvs.
hver 6. uge udvælges de tyrekalve under 5
måneder, der har de højeste indekser. På
baggrund af RDM konsulenternes tilbagemeldinger om kalve og tyremødre, sammenholdt med hvad der allerede er indkøbt efter
de forskellige tyrefædre, foretages udvælgelsen af tyrekalvene, når de er 4-5 måneder
gamle. På dette tidspunkt er der flest mulige
oplysninger om forældrene til kalvene, og
derfor er der også de bedste muligheder for
at lave en kvalificeret udvælgelse. Tyrekalvene indsættes herefter på individprøve/opdrætningsstation. Der indkøbes årligt
ca. 75 RDM tyrekalve. Når tyrene er et år
gamle bedømmes deres eksteriør, ligesom
tyremødre og tyrefædre gennemgås endnu
engang for at sikre, at de fortsat er aktuelle
og lever op til racens avlsmål.

Hvordan kommer RDM videre hen mod
avlsmålet?
Dette meget klart formulerede spørgsmål
kan naturligvis ikke besvares nær så klart.
Men det er påfaldende, at langt hovedparten
peger på, at man skal bruge det bedste genetiske materiale, der er at finde indenfor de
røde racer. Der er altså generel opbakning til
den linie, der er lagt, men der er flere, som
har markeret, at ledelsen skal være kritisk.
Målet må ikke tabes af syne: ”En ko som

RDM screeningsplan

Årligt afprøves ca. 60 ungtyre. Ungtyrene
afprøves i hele landet, hvilket sikrer en hur-
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tig og effektiv afprøvning. Når der er registreret 800 1. insemineringer efter en ungtyr,
stoppes brugen af den pågældende tyr. Af
alle ungtyre tappes et lager på 2.000 doser
sæd. Derefter overgår de som ventetyre, indtil der er beregnet avlsværdital. Efter endelig
bedømmelse bliver de ca. 10% bedste udvalgt til brugstyre. Der er løbende 5-7 tyre
på RDM-brugsplanen.
Udover brugstyre anvendes importtyre fra
rødbrune racer såfremt de ”lever op til
avlsmålet”. I de senere år er der rekrutteret
flest tyre fra Svensk Rødt og Hvidt Boskab,
der har et avlsmål meget tæt på RDMs, men
også tyre fra Norge, Finland, Holland,
Frankrig, Canada mfl. anvendes indenfor
RDM. De bedste brugstyre og importtyre
udvælges til tyrefædre, der anbefales brugt
på alle højindeks hundyr. Samtidig med at
screeningsprogrammet gennemgår populationen for tyrekalve screenes også for højindeks køer og kvier. Alle hundyr med minimum 112 i S-indeks udgør RDMs tyremødreemner.

Den aktive avlsmasse
RDM populationen udgør 50.000 ydelseskontrollerede køer. Med denne populationsstørrelse er det ikke muligt at opnå maksimal avlsfremgang, hvorfor samarbejde med
andre røde populationer er yderst vigtig. I de
nordiske lande er det overordnede avlsmål
total økonomisk fremgang. Det er derfor naturligt, at RDMs vigtigste samarbejdspartnere fremover vil være de øvrige røde racer i
Norden. Svensk Rødt og Hvidt Boskab
(SRB) har en populationsstørrelse på
195.000 køer. SRBs avlsmål er stort set
identisk med RDMs, og det er helt klart
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denne race, der de senere år har haft størst
udveksling af tyre med RDM. Det er også
med SRB, der forventes størst samarbejde
de kommende år. Norsk Rødt Fe (NRF) har
en populationsstørrelse på 270.000 køer og
et avlsmål hvor sundheds- og reproduktionsegenskaber vægtes betydelig højere og
ydelsesegenskaberne væsentlig lavere end
ved RDM. Finsk Ayrshire (FAY) har en populationsstørrelse på 200.000 køer. I
avlsmålet for FAY lægges meget stor vægt
på ydelse og knap så stor vægt på de øvrige
egenskaber. I de allerseneste år er samarbejdet mellem de nordiske lande intensiveret,
og målet er en fælles nordisk avlsplan.
RDM er også en del af Europæisk Rød Malkerace (ERDB), der foruden de nordiske
lande består af Estisk Rødt Kvæg med
37.000 køer, Lettisk Brunt kvæg med
200.000 køer, Litauisk Rødt med 140.000
køer, Polsk Rødt med 60.000 køer og Angler med 19.000 køer. Set som aktiv avlsmasse kan de Baltiske populationer og den polske røde population på sigt blive en vigtig
faktor.
På kort sigt er RDMs avlsmæssige fordele
ved et samarbejde med disse populationer
dog begrænset, idet de både genetisk, registrerings- og managementmæssigt er på et
væsentlig lavere udviklingstrin end RDM. I
øjeblikket går samarbejdet én vej i form af
eksport af sæd og embryoner fra RDM til de
nævnte lande, men på sigt forventes det, at
samarbejdet kan udbygges. Angler-racen
udgør en forholdsvis lille population med et
lidt lavere genetisk niveau end RDM. Det er
derfor begrænset, hvad racen kan tilføre
RDM, men der er dog stadig begrænset udveksling af de bedste tyre.

På verdensplan er RDM medlem af International Red Cow (IRCC). Deltagerlandene
heri er foruden ERDB medlemslandene,
Aussie Red og Illawarras (Australien),
Ayrshire i USA, Canada, England, Irland og
Australien, Malke-Korthorn i New Zealand,
USA, England og Irland, RHF i Holland og
USA samt Rouge Flamande i Frankrig.
Samarbejdet med IRCC landene er begrænset. RDM eksporterer sæd til en del af landenne og importerer sæd af få tyre fra RHF i
Holland og Ayrshire i Canada.

muligheder for avlsfremgang. Denne problemstilling er velkendt indenfor RDM,
hvor særdeles gode tyrelinjer prægede avlen
meget stærkt i 50’erne, 60’erne og 70’erne,
med væsentlig indavl til følge. På daværende tidspunkt blev problemet løst med indkrydsning af fremmede racer. Det er imidlertid væsentlig at kunne håndtere dette
problem indenfor en race. Derfor er der udviklet avlsstrategier, hvor der samtidigt tages sigte på høj avlsfremgang samt en acceptabel lav indavlsstigning.

Udenfor ERDB og IRCC har RDM samarbejde med Montbeliarde racen i Frankrig,
hvorfra der har været importeret 8-10 tyre
først i 90’erne og dertil 3 tyre i 2002. Amerikansk Brunkvæg har tidligere været anvendt intensivt af RDM, men pga. den lille
populationsstørrelse er det begrænset, hvad
denne race kan tilføre RDM fremover.

Fremtiden vil også bringe nye og mere
avancerede metoder indenfor avlsværdivurderingen. Eksempler på dette er overgang
fra en 305 dages model til enkeltdags kontrolleringsmodellen i avlsværdivurderingen
for ydelse. Det betyder, at hver enkelt kontrollering vil indgå i avlsværdivurderingen,
medens det tidligere kun blev anvendt fuldstændige eller forlængede i 305 dages ydelser. I fremtiden vil forskningen i stigende
grad tage sigte på finde nye informationskilder, som kan give yderligere information om
de egenskaber, der ønskes fremmet via avlsarbejdet. Derfor vil vi høre meget mere til
begrebet QTL. Et QTL er en mere eller
mindre præcist fastlagt position i et dyrs arvemasse, som påvirker én eller flere af de
egenskaber, vi er interesserede i. QTL’er vil
sandsynligvis blive et supplement til det traditionelle avlsarbejde, men vil ikke erstatte
dette i nærmeste fremtid.

RDMs samarbejdsmuligheder

Fremtidens avlsstrategi
Traditionelt har kvægavlsarbejdet primært
taget sigte på at opnå størst mulig avlsfremgang. Indenfor det sidste årti er der imidlertid opstået stigende bekymring for, at den
stærke satsning på få avlsdyr medfører forøget indavl med deraf følgende forringede

Samarbejde mellem populationer
I avlsmæssig sammenhæng er de fleste røde
racer i Norden hver især forholdsvis små.
Men tilsammen udgør de i international
sammenhæng en stor population, som både
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Årlig genetisk fremgang pr. ko, kr

har et højt niveau og en stor avlsmæssig variation for de fleste vigtigste egenskaber. Et
højaktuelt spørgsmål er, hvilken betydning
populationens størrelse har for den avlsmæssige fremgang. Resultaterne af beregninger desangående er vist i følgende figur.
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Den avlsmæssige fremgangs afhængighed
af populationens størrelse
Af figuren fremgår, at effekten af tyremødreselektionen stort set er uafhængig af
populationsstørrelsen. Samarbejdet mellem
jævnbyrdige racer bør derfor koncentreres
om brugstyre og tyrefædre. Effekten af at
udvælge tyremødre på tværs af racerne er
meget begrænset.
Effekten af selektion af brugstyre mindskes
med faldende populationsstørrelse, og begynder at blive kritisk, når populationsstørrelsen bliver mindre end 150.000 køer. For
store populationer er effekten af brugstyreselektionen uafhængig af populationsstørrelsen. Hvis der ses bort fra risikoen for stigende indavl, vil effekten af selektion af
tyrefædre fortsætte med at stige, selv om
populationsstørrelsen er over 600.000 køer.
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Af kurven for den samlede fremgang ses, at
populationsstørrelsen begynder at blive kritisk, når den bliver mindre end 200.000 køer, og særdeles kritisk, når den bliver mindre
end 100.000 køer. For sådanne racer er et
samarbejde omkring anvendelse af både tyrefædre og brugstyre særdeles vigtigt. Det er
derfor klart, at hvis de røde racer i Norden
kunne blive enige om et fælles avlsmål, så
kunne den genetiske fremgang øges betydeligt, ved at indlede et nært samarbejde om at
udnytte de bedste tyre på tværs af populationerne. Nye simuleringsprojekter har vist, at
et internationalt samarbejde kan øge effektiviteten af avlsprogrammerne betydeligt uden
at de samarbejdende racer nødvendigvis
vægter egenskaberne i avlsmålet på samme
måde. Dertil kommer, at moderat og velovervejet import af arveanlæg fra andre røde
racer end de nordiske kan være med til at
styrke avlsarbejdets effektivitet og reducere
den fare for indavl, der er en naturlig følge
af et effektivt avlsarbejde.

INTERBULL og internordisk avlsværdivurdering
Som anført i kapitel I er INTERBULL en
uvildig international organisation, hvis hovedformål er at beregne avlsværdital for tyre, og rangere disse på tværs af landegrænser. Næsten alle lande med højtudviklet
kvægbrug er i dag medlem af denne organisation.
I de første mange år af INTERBULLs virke
blev tyrene i medlemslandene udelukkende
vurderet og rangeret efter deres avlsværdital
for ydelsesegenskaberne. Dette var med til
at forstærke den ensidige ydelsesavl i de
lande, der var førende på malkekvægsområdet. Eftersom RDM i flere år anvendte man-

ge tyrefædre af Amerikansk Brunkvæg, blev
RDM i INTERBULL-sammenhæng sammenlignet med de øvrige brunkvægsracer
verden over. Ydelsesmæssigt var RDM helt
i top ved disse sammenligninger. Alligevel
var der meget begrænset interesse for RDM
hos avlsledelserne for de øvrige racer på listen, og der var ikke længere meget for
RDM at hente fra disse racer.
Efter det intensiverede samarbejde mellem
de nordiske røde racer er det nu lykkedes
RDM at blive flyttet fra brunkvægsgruppen
til den verdensomspændende Ayrshiregruppe, som er domineret af de nordiske røde racer. Det bevirker, at det i dag er muligt,
at rangere alle ”røde” avlstyre i Norden efter
INTERBULLs analyseresultater, som i de
senere år er udvidet til at omfatte andre
egenskaber end blot ydelse. I dag kan tyrene
tillige sammenlignes med hensyn til mastitisresistens, og det er nu besluttet at udvide
INTERBULLs vurderinger til også at omfatte holdbarhed, kælvningsegenskaber og
vigtige eksteriøregenskaber – herunder bagpatteplacering.
Disse nyskabelser vil i høj grad være med til
at styrke det nordiske avlssamarbejde og de
nordiske racers konkurrencedygtighed på
verdensplan. Overalt i de vigtigste kvægbrugslande er der opstået stigende interesse
for avlsværdital for funktionelle egenskaber,
og på det område er de nordiske lande stadigvæk mere end et hestehoved foran de øvrige kvægbrugslande. Denne førerposition
vil uden tvivl blive forstærket gennem det
nordiske samarbejde, som blandt andet har
udmøntet sig i dannelsen af foreningen Nordisk Avlsværdivurdering, som blev dannet
den 1. januar 2002. Allerede i efteråret 2003
vil de nordiske køer og tyre blive avlsværdi-

vurderet for ydelse ved hjælp af en fælles
nordisk model, som bevirker at alle avlsværdital kan sammenlignes direkte. Samtidig forventes iværksat en fælles nordisk
avlsværdivurdering for frugtbarhed, og i løbet af år 2004 forventes vurderingen af
yversundhed ligeledes at blive fælles for de
nordiske lande. Også på avlsplanlægningsområdet er der nu iværksat omfattende koordinerede forskningsprojekter.

Kerneavl og nye reproduktionsteknikker
Ideen med kerneavlsbesætninger er, at samle
en races allerbedste hundyr for at afprøve
dem i et ens miljø. Denne ide er ikke ny. Allerede i 1985 blev FY-BI projektet igangsat,
og siden da har der kørt et mindre kerneavlsprogram i Danmark. I de seneste år har dyrene været samlet på Skølvadgård, mellem
Bramming og Ribe. Dette ophører dog med
udgangen af 2003, da den folkevalgte ledelse for landets største race SDM-Dansk Holstein besluttede, at racens kerneavlsprojekt
på Skølvadgård skulle ophøre. Denne beslutning blev truffet til trods for, at alle
beregninger viser, at det set med det
samlede kvægbrugs øjne vil være et aktiv
for en population, at inkludere en
kerneavlsplan i avlsarbejdet. Den øgede
effekt af avlsplanen opnås især gennem en
reduktion af generationsintervallet på
hundyrsiden og langt større sikkerhed for
afkom med det ønskede køn efter de
avlsmæssigt mest interessante dyr.
Ved brug af specielle kernebesætninger i en
avlsplan kan specialbehandling (HIP) af enkelte køer undgås. HIP har hos mange fået
en negativ klang, men dybest set dækker begrebet kun over det faktum, at der er større
årvågenhed overfor gode dyr - det kan kal89

des godt landmandskab. I avlsværdivurderings øjemed giver det imidlertid et problem, idet den højere ydelse ikke skyldes
dyrets arveanlæg. HIP er den vigtigste fejlkilde i avlsværdivurderingen af tyremødre,
og det er endnu ikke lykkedes at beskrive effekten på en måde, der muliggør korrektion.
Indtil videre er der ingen tegn på, at HIP effekten reduceres, hvilket avlsplanen skal afpasses efter.
Kernesavlsplaner giver desuden mulighed
for en mere konsekvent styring af avlsplanen. I de hidtidige avlsplaner har manglende
konsekvens været medvirkende til, at de teoretisk opnåelige avlsfremgange ikke er nået.
Den realiserede avlsfremgang gennem de
sidste 10 år har for de fleste racer i Danmark
været ca. 1 S-indeks enhed om året . Dette
kan sammenholdes med den teoretisk mulige avlsfremgang på knap 1,5 S-indeks enheder pr. år i en konventionel avlsplan uden
anvendelse af ET.
Den forventede effekt af en kerneavlsstation
i avlsplanen er en øgning af avlsfremgangen
på ca. 10-15%. Herudover kommer en formodet effekt af, at beslutningsprocessen bliver mere konsekvent.
I ovenstående beregninger er det antaget, at
der anvendes ægtransplantationer, således at
der i de allerfleste tilfælde findes både en tyre- og en kviekalv efter de bedste hundyr.
Om disse er fremkommet ved almindelige
skylninger eller ved Ovum Pick UP betyder
intet for beregningerne.
RDM har med tilfredshed deltaget i kerneavlsprojektet på Skølvadgård, dog har
størrelsen af dette projekt gjort, at antallet af
tyre fra projektet har været begrænset. Med
afviklingen af Skølvadgård må RDM finde
nye veje, hvis de ønsker at bevare eller ud90

bygge kerneavlen indenfor racen. Det vil enten kunne foregå ved at etablere et nyt kerneavlscenter i Danmark, eventuelt i samarbejde med en veldrevet avlsbesætning, eller
ved at indlede et samarbejde med allerede
eksisterende kerneavlsprojekter i Finland og
Sverige.
Nye teknikker som kønssortering af sæd og
kloning vil også kunne påvirke avlsplanen.
Dette er endnu ikke undersøgt i detaljer,
men effekten af disse teknikker vil have
langt større effekt på selve produktionen end
på avlsfremgangen.

Afbalancering af avlsfremgang versus
indavlsstigning
I alle avlsplaner skal der foretages tre sæt af
beslutninger
1. Hvilke dyr skal anvendes som forældre
til næste generation ?
2. I hvilken udstrækning skal de udvalgte
forældre bidrage med afkom ?
3. Når de første to beslutninger er truffet,
skal det besluttes, hvorledes de udvalgte
dyr skal parres.
Disse beslutninger er hidtil ofte foretaget adskilt eller baseret på fingerspidsfornemmelse. Fra et teoretisk synspunkt er det vigtigt
at betragte disse beslutninger i sammenhæng. Især hvis målet er en bæredygtig avlsplan, hvor ikke alene den kortsigtede, men
også den langsigtede avlsfremgang varetages.
Ved udvælgelse af avlsdyr til frembringelse
af den kommende generation, f.eks. udvælgelse af tyrefædre og tyremødre, kan der
alene fokuseres på avlsfremgang. Det giver
både en høj avlsfremgang i næste generation

og et højt slægtskab imellem de ungtyre, det
vil resultere i, hvilket alt andet lige betyder
højere indavl i de kommende generationer.
Hvis der kun kan accepteres et mindre
slægtskab iblandt de udvalgte tyre, vil avlsfremgangen i næste generation reduceres.

Avlsfremgang

Herunder vises en skematisk sammenhæng
mellem det acceptable slægtskab i næste generation, og den maksimale avlsfremgang i
næste generation.

B

A

Danmarks JordbrugsForskning har udviklet
et computerprogram ved navnet EVA, som
er i stand til at betragte de tre omtalte beslutninger samtidig.
I dette program kan den ønskede balance
imellem avlsfremgang og slægtskab i næste
generation defineres. Programmet vil da udvælge hvilke dyr i populationen, der skal
anvendes som avlsdyr, og foreslå en parringsplan. Programmet EVA skal betragtes
som et hjælpemiddel i avlsplanlægningen,
og ikke som et program, der giver det endegyldige svar. I avlsplanlægning, som i mange andre forhold gælder, at det bedste resultat opnås ved en kombination af avanceret
teknologi og sund fornuft, derfor er programmet EVA taget i brug hos RDM.

Indavl/slægtskab

På kort sigt tabes der altså lidt avlsfremgang
ved at tage hensyn til slægtskabet i den
kommende generation, ved f.eks. at vælge
strategi B i forhold til strategi A. På sigt vil
det dog kunne betale sig at vælge strategi B
frem for strategi A, som det fremgår af den
næste figur.
Samlet avlsfremgang

B
A

Antal generationer

Årsagen til dette er, at der ved strategi B opretholdes en større avlsmæssig variation.
Dertil kommer at populationen, som følger
strategi B, vil få mindre indavlsdepression
end populationen, der følger strategi A.

Fremtidsperspektiv
Mange spørger med rette: ”Har RDM i det
hele taget sin berettigelse og vil racen være
i stand til at overleve”? Svaret er ikke enkelt. Nøgternt set må det konstateres, at
RDM - fra at have været Danmarks helt dominerende race - har været i tilbagegang i
hen ved 40 år. ”Kan denne udviklingskurve
knækkes”? Internationaliseringen af kvægavlen vil fortsætte, og realiteterne er, at det
absolut ikke er nogen nem opgave at konkurrere med verdensracer som Holstein
Friesian og Jersey.
Men opgaven er ikke umulig. Det er jo ofte i
nedgangstider, at grundpillerne til fornyelse
og fremgang lægges. En række forhold viser, at RDM i den seneste tid har arbejdet
målbevidst på at fundamentere og etablere et
slagkraftigt alternativ til de konkurrerende
racer. RDMs konstruktive samarbejde med
de øvrige røde racer i Norden er allerede en
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realitet. Det brede genetiske grundlag er til
stede og målet ligger fast. Der skal fortsat
avles efter en højproduktiv, robust, sund,
frugtbar og velfungerende ko, som lever op
til fremtidens krav om bæredygtighed og
etiske normer. (Jvf. Lars Iversens udtalelser
i kapitel III: ”En ko, der er ”etisk” korrekt”).
I den sammenhæng er RDM meget godt på
vej, hvilket klart fremgår af de seneste års
opgørelser over racens genetiske udvikling
(se kapitel 1). Desuden tyder alt på, at
RDMs ledelse også er indstillet på at iværksætte og udnytte nye avlsmæssige redskaber,
herunder for eksempel kerneavl. ”De små
racer må være på forkant med ny viden – og
kerneavl er indlysende rigtig”, siger bl.a.
Jens Lindvig (Jvf. kapitel III).
Der er næppe tvivl om, at det avlsmål, som
RDM stræber mod, og som racens ledelse
med ildhu og konsekvens er parat til at fastholde og forfølge kun kan give anledning til
optimisme. En optimisme, der tydeligt fremgår af interviewene af de 20 RDM-brugere.
Fælles for disse er, at de bakker op om
RDMs nuværende avlsmål og avlsstrategi,
og at de alle ser optimistisk på RDMs fremtidsudsigter. Det er også bemærkelsesværdigt, at de går med planer om at udvide snarere end at reducere/afvikle deres besætninger.
Sammenfattende kan konkluderes, at RDM
stadig har sin berettigelse, men at det kræver
fortsat fremsynethed, samarbejde og handlekraft at videreudvikle racen, så ingen
længere er i tvivl.
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Udviklingskurven kan knækkes. Betingelserne er til stede, og hvis alle trækker på
samme hammel vil det lykkes.
Pessimisterne
er dog
de reneste tåber –
de tror
på det modsatte af,
hvad de håber.
Nej, de optimister,
som livet
beror på,
er dem,
som tør håbe
på noget,
de tror på.
Piet Hein

