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Basisoplysninger 

Nøgletal Enhed Forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Antal årskøer 

 

Antal Antal årskøer i driftsenheden Der tælles antal foderdage, hvor dyret har stået i 

driftsenheden. 1 årsko = 365 foderdage, dvs. at en ko 

tæller 1 / 365 hver dag, når nøgletallet er opgjort for 

de seneste 12 mdr. Hvis dyret er afgået fra driftsen-

heden, tæller afgangsdagen ikke med. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Antal årskvier Antal Antal årskvier i driftsenheden (inkl. slagtekvier)  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Antal årstyre Antal Antal årstyre i driftsenheden (stude, løbetyre og 

insemineringstyre er frasorteret) 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Udsætterpct, køer 

 

 

% Procent omsatte køer i forhold til årskøer. Interne 

omsætninger mellem besætninger i driftsenhe-

den er sorteret fra. 

Hvis udsætterpct. og indsætterpct. er lige store, 

er besætningen stabil i størrelse. Hvis indsæt-

terpct. er større end udsætterpct., er besætnin-

gen under udvidelse. Tallenes størrelse siger 

også noget om i, hvilken grad udvidelsen er. 

Antal omsatte * 100 / Antal årskøer 

 

Der medtages kun omsætninger med koderne: 

7  Slagtet 

9  Død 

16 Levebrug 

17 Eksport 

19 Aflivet 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Indsætterpct., køer  % Procent indsatte køer i forhold til antal årskøer. 

Indsatte køer defineres som antal indkøbte køer 

+ antal 1. kælvere. 

Hvis udsætterpct. og indsætterpct. er lige store, 

er besætningen stabil i størrelse. Hvis indsæt-

terpct. er større end udsætterpct., er besætnin-

gen under udvidelse. Tallenes størrelse siger 

også noget om, i hvilken grad udvidelsen er. 

(Antal indkøbte køer + antal 1. kælvere) / 

Antal årskøer 

 

Indkøbte er omsætninger med koderne: 

1        Indgang 

2        Anden indgang 

 

Alle 1. kælvere tæller med uanset om kalven er le-

vende eller dødfødt. Bemærk at interne omsætninger 

mellem besætninger i driftsenheden er sorteret fra. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 
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Alder levende køer År Gennemsnitlig alder på de levende køer i drifts-

enheden, både golde og lakterende 

I beregningen indgår alle levende dyr i driftsenheden. 

Alder beregnes som dage fra fødsel til dags dato og 

efterfølgende omregnes til år. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Dage efter kælvning Dage Antal dage fra kælvning for driftsenhedens køer. 

Beregnet for alle levende køer i perioden uanset 

hvilken besætning, de har kælvet i. 

For alle levende køer i driftsenheden beregnes deres 

gennemsnitlige antal dage fra sidste registrerede 

kælvning. Dvs. (dato – seneste kælvedato), også selv 

om kælvningen er sket i en anden driftsenhed. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Årsydelse pr. ko Kg EKM Målt ved ydelseskontrol. 

 

Indikatoren viser gennemsnitlig EKM ydelse pr. 

ko, målt ved ydelseskontrol for en driftsenhed. 

 

Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste Y-kontrol. Dvs. 

nøgletallet kan være periodeforskudt i forhold til de 

andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 

 

Leveringsprocent % Indikatoren viser hvor stor andel YKTR registreret 

mælk er leveret til mejeriet for en driftsenhed og 

bør være så tæt på 100 som muligt.  

 

Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste Y-kontrol samt 

seneste mælkeleverance. Dvs. nøgletallet kan være 

periodeforskudt i forhold til de andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Dagsydelse pr. ko Kg EKM Målt ved ydelseskontrol. 

 

 

Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste Y-kontrol. Dvs. 

nøgletallet kan være periodeforskudt i forhold til de 

andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Antal malkeår pr. ko År Antal malkeår fra 1. kælvning til afgang (døde, 

aflivede og slagtede). 

 

Der er stigende fokus på, at det er vigtigt for 

økonomien, at køerne har høj livsproduktion og 

god holdbarhed. 

Pr. ko beregnes antal dage fra 1. kælvning til afgang i 

driftsenheden. I beregningen indgår alle køer, der er 

slagtet/død/aflivet i opgørelsesperioden. Der divideres 

med 365 for at omregne til år. 

Seneste 12 måneder 
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Livsydelse i alt pr. ko Kg EKM Livsydelsen fra koens 1. kælvning til afgang 

(døde, aflivede og slagtede) 

 

Der er stigende fokus på, at det er vigtigt for 

økonomien, at køerne har høj livsproduktion og 

god holdbarhed. 

Livsydelsen beregnes pr. ko fra første kælvedato i 

koens liv til afgangsdatoen. 

Alle køer der er afgået fra driftsenheden med kode 7 

(slagtning), kode 9 (død) eller kode 19 (aflivet) i opgø-

relsesperioden indgår i beregningen. Dyret skal der-

udover have haft mindst én ydelseskontrollering. 

 

Data er beregnet på hele dyrets levetid uanset hvilken 

besætningen den har stået i men noteres i afgangs-

driftsenheden.  

Når man beregner dyrets livsydelse kan der være hul 

fra kælvning til første ydelseskontrol hvis dyret har 

stået uden for en ydelseskontrolleret besætning. Dis-

se huller ønsker vi at udfylde med en realistisk mæl-

kemængde, derfor anvendes 26,5 kg mælk pr dag, 

som svarer til et gennemsnit for alle driftsenheders 

daglige mælkeniveau pr. ko. For fedt er der valgt 1,1 

kg (4,15%) og protein 0,9 kg (3,40%). 

Seneste 12 måneder 

 



6 
 

Livsydelse pr. levedag Kg EKM Livsydelsen divideret med koens alder i dage ved 

afgang (døde, aflivede og slagtede) 

 

Der er stigende fokus på, at det er vigtigt for 

økonomien, at køerne har høj livsproduktion og 

god holdbarhed. 

Livsydelsen beregnes pr. ko fra første kælvedato i 

koens liv til afgangsdatoen. 

Alle køer der er afgået fra driftsenheden med kode 7 

(slagtning), kode 9 (død) eller kode 19 (aflivet) i opgø-

relsesperioden indgår i beregningen. Dyret skal der-

udover have haft mindst én ydelseskontrollering. 

 

Data er beregnet på hele dyrets levetid uanset hvilken 

besætningen den har stået i men noteres i afgangs-

driftsenheden.  

Når man beregner dyrets livsydelse kan der være hul 

fra kælvning til første ydelseskontrol hvis dyret har 

stået uden for en ydelseskontrolleret besætning. Dis-

se huller ønsker vi at udfylde med en realistisk mæl-

kemængde, derfor anvendes 26,5 kg mælk pr dag, 

som svarer til et gennemsnit for alle driftsenheders 

daglige mælkeniveau pr. ko. For fedt er der valgt 1,1 

kg og protein 0,9 kg. 

Seneste 12 måneder 

 

Årsydelse pr. ko, fedt Kg Målt ved ydelseskontrol. 

 

BEMÆRK: Beregnet til senest afsluttede måned 

Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste Y-kontrol. Dvs. 

nøgletallet kan være periodeforskudt i forhold til de 

andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 

 

Årsydelse pr. ko, protein Kg Målt ved ydelseskontrol. 

 

BEMÆRK: Beregnet til senest afsluttede måned 

Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste Y-kontrol. Dvs. 

nøgletallet kan være periodeforskudt i forhold til de 

andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 

 

Årsydelse pr. ko, mælk Kg Gennemsnitlig kg mælk pr. ko målt ved ydelses-

kontrol. 

 

BEMÆRK: Beregnet til senest afsluttede måned. 

Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste Y-kontrol. Dvs. 

nøgletallet kan være periodeforskudt i forhold til de 

andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 
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305 dg. ydelse 1. kalvs, 

% af 3+ kalvs 

% 1. laktations 305 dags ydelse i % af øvrige lakta-

tions 305 dags ydelse. 

 

Bemærk at nøgletallet ikke bliver vist, hvis der 

ikke er statistisk grundlag til beregningen. 

Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste Y-kontrol. Dvs. 

nøgletallet kan være periodeforskudt i forhold til de 

andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 

305 dg. ydelse 2. kalvs, 

% af 3+ kalvs 

% 2. laktations 305 dags ydelse i % af øvrige lakta-

tions 305 dags ydelse. 

 

Bemærk at nøgletallet ikke bliver vist, hvis der 

ikke er statistisk grundlag til beregningen. 

Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste Y-kontrol. Dvs. 

nøgletallet kan være periodeforskudt i forhold til de 

andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 

Ydelses-variation ml. 1. 

kalvs 

% Variation mellem 1. kalvs køernes ydelse, et højt 

tal betyder, at der er stor forskel mellem de en-

kelte køers ydelsesniveau. 

Spredning for 1. kalvs køerne på dagen for estimeret 

topydelse. 

Seneste 12 måneder 

Ydelses-variation ml. 2. 

kalvs 

% Variation mellem 2. kalvs køernes ydelse, et højt 

tal betyder, at der er stor forskel mellem de en-

kelte køers ydelsesniveau. 

Spredning for 2. kalvs køerne på dagen for estimeret 

topydelse. 

Seneste 12 måneder 

Ydelses-variation ml. 3+ 

kalvs 

% Variation mellem 3+ kalvs køernes ydelse, et højt 

tal betyder at der er stor forskel mellem de enkel-

te køers ydelsesniveau. 

Spredning for 3.+ kalvs køerne på dagen for estimeret 

topydelse. 

Seneste 12 måneder 

Celletal, ydelseskontrol  Antal Celletal målt ved ydelseskontrol. Tallet er bereg-

net som simpelt gns. af nøgletallet "Celletal, 

ydelseskontrol" for alle ydelseskontroller, der har 

været i perioden.   

Beregning af nøgletallet "Celletal, ydelseskontrol" pr. 

ydelseskontrol i perioden: 

Gns. af de enkelte køers celletal på kontroldagen 

vægtet med kg mælk på kontroldagen. 

Følgende dyr indgår: Køer med registreret kg mælk 

og celletal fra og med dag 4 efter kælvning. 

Dvs. evt. køer med ydelseskontrol på dag 1-3 efter 

kælvning er frasorteret. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Mælk – Mejeri 

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Årsleverance pr. ko 

 

Kg EKM Kg EKM pr. ko leveret til mejeri for en driftsenhed EKM er beregnet ud fra mælk, fedt og protein leveret 

til mejeriet.  

 

Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste mejerileverance. 

Dvs. nøgletallet kan være periodeforskudt i forhold til 

de andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 

 

Årsleverance pr. ko, 

mælk 

 

Kg Gennemsnitlig kg mælk pr. ko leveret til mejeri Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste mejerileverance. 

Dvs. nøgletallet kan være periodeforskudt i forhold til 

de andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 

 

Mejeri fedtpct. 

 

% Den gennemsnitlige fedtprocent leveret til mejeri-

et for en driftsenhed 

Beregnet ud fra de leverede kg fedt til mejeriet.  

(Fedt til mejeri, kg / mælk til Mejeri, kg) * 100 

 

Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste mejerileverance. 

Dvs. nøgletallet kan være periodeforskudt i forhold til 

de andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Mejeri proteinpct. 

 

% Den gennemsnitlige proteinprocent leveret til 

mejeriet for en driftsenhed 

Beregnet ud fra de leverede kg protein til mejeriet.  

(Protein til mejeri, kg / mælk til Mejeri, kg) * 100 

Bemærk at nøgletallet er opgjort for de seneste afslut-

tede 12 måneder i forhold til seneste mejerileverance. 

Dvs. nøgletallet kan være periodeforskudt i forhold til 

de andre nøgletal. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Kimtal Geosnit IBC Antal Geometrisk kimtal (IBC) fra mejeri målt i tank-

mælk er beregnet pr. måned. Værdien der vises i 

NT er divideret med 1000. 

Arla leverer kimtalsværdier i IBC. Andre mejerier 

leverer kimtalsværdier i CFU. I NT vises begge vær-

dier. Enhedsomregning sker via nedenstående for-

mel: 

 

Omregning af kimtalsanalyser (CFU) til (IBC) = Anti-

log af ((log (CFU-analyse/1000) + 0,551231) / 

0,962903)  

 

Der beregnes geosnit-værdier for alle måneder jf. 

nedenstående formel: 

Antilog af ((log analyse(1) + log analyse(2) + log ana-

lyse (n)) / n), hvor n = analyser af kimtal (efter trin 1) 

for de enkelte måneder 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Kimtal Geosnit CFU Antal Geometrisk kimtal (CFU) fra mejeri målt i tank-

mælk er beregnet pr. måned. Værdien der vises i 

NT er divideret med 1000. 

Arla leverer kimtalsværdier i IBC. Andre mejerier 

leverer kimtalsværdier i CFU. I NT vises begge vær-

dier. Enhedsomregning sker via nedenstående for-

mel: 

 

Omregning af kimtalsanalyser (IBC) til (CFU) = Antil-

log af (-0,551321 + 0,962903 * log (IBC-

analyse/1000)) 

 

Der beregnes geosnit-værdier for alle måneder jf. 

nedenstående formel: 

Antilog af ((log analyse(1) + log analyse(2) + log ana-

lyse (n)) / n), hvor n = analyser af kimtal (efter trin 1) 

for de enkelte måneder 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Celletal Antal Gennemsnitligt celletal fra mejeri  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Celletal Geosnit Antal Geometrisk celletal er beregnet pr. måned. Vær-

dien der vises i NT er divideret med 1000. 

Der beregnes geosnit-værdier for alle måneder jf. 

nedenstående formel: 

Antilog af ((log analyse(1) + log analyse(2) + log ana-

lyse (n)) / n), hvor n = analyser af hhv. celletal og 

kimtal (efter trin 1) for de enkelte måneder 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Kval. tillæg, mulig ind-

tægt 

Øre/kg 

EKM 

Mulig ekstra indtjening beregnes som: (Muligt 

kvalitetstillæg - Opnået kvalitetstillæg) 

 

Kan anvendes som styringsnøgletal for, hvordan 

landmanden kan forøge sin indtjening ved at 

forbedre mælkekvaliteten. 

Mulig ekstra indtjening= muligt kvalitetstillæg - opnået 

kvalitetstillæg 

 

Muligt kvalitetstillæg = (Kvalitetstillæg celletal + kvali-

tetstillæg kimtal) * Råvareværdi hvor kvalitetstillæg 

beregnes jf. tabel i kvægdatabasen og her skal bed-

ste klasse anvendes (sæt celletal, kimtal =1). 

 

Opnået kvalitetstillæg = (Kvalitetstillæg celletal + 

kvalitetstillæg kimtal) * Råvareværdi, hvor kvalitetstil-

læg beregnes jf. tabel i kvægdatabasen og ud fra 

driftsenhedens aktuelle kvalitetstal hhv. celle-, kimtal 

fra DWH. 

 

Hvor satsen for kvalitetstillæg for celletal beregnes ud 

fra nedenstående formler: 

 

1. Geometrisk celletal mellem 200.001-300.000 

Sats% = 2,00 - ((geosnit celletal, driftsenhed - 

200.000 / 100.000) * 2,00) 

2. Geometrisk celletal mellem 300.001-400.000: 

Sats% = (geosnit celletal, driftsenhed - 300.000 / 

100.000) * - 5,00 

 

Råvareværdi = (Fedtværdi * Fedtpct). + (Proteinværdi 

* proteinpct.) - Kg afhængige omkostninger hvor 

Fedtpct. og proteinpct. hentes fra mælkeadministrati-

onsbilledet i DMS. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Reproduktion – Cyklisk aktivitet  

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Startins., køer 

 

Dage Angiver den dag, hvor 10 pct. af køerne i drifts-

enheden er insemineret efter kælvning. 

De fleste køer har normal brunstcyklus 30-40 dage 

efter kælvning. Det vil sige, at den første brunst, der 

kan insemineres på, ligger 30-60 dage efter kælvning. 

Nøgletallet ‘Start ins., dage’ angiver den dag, hvor 10 

pct. af køerne i driftsenheden er insemineret (10 %-

fraktilen).  Antagelsen er, at efter denne dag, er det 

rent faktisk målsætningen at få resten af køerne i 

besætningen insemineret! 

Seneste 12 måneder 

Opgørelsesperiode er sat til 12 

mdr. forskudt 60 dage bagud 

fra dags dato 

For køer, der har kælvet i 

perioden, medtages hændel-

ser i ”opgørelsesenheden” fra 

kælvedato og indtil 60 dage 

efter opgørelsesperiodeslutda-

to. Følgende hændelser med-

tages for denne periode: 

Insemineringer, ilægninger, 

drægtighedsundersøgelser, 

ønskes udsat og afgangsko-

der. 

Startins., kvier 

 

Måne-

der 

Angiver kviernes alder i måneder, hvor 10% af 

kvierne i driftsenheden er insemineret. 

 

Nøgletallet ‘Start ins., dage’ angiver den dag, hvor 10 

pct. af kvierne i driftsenheden er insemineret (10 %-

fraktilen) Antagelsen er, at efter denne alder, er det 

rent faktisk målsætningen at få resten af kvierne i 

besætningen insemineret. 

Seneste 12 måneder 

Opgørelsesperiode er sat til 12 

mdr. forskudt 60 dage bagud 

fra dags dato 

For kvier, der i perioden har 

opnået løbestartalder (=365 

dage for Jersey og 425 dage 

for ”Tunge”) medtages repro-

hændelser i ”opgørelsesenhe-

den” fra fødsel og indtil 60 

dage efter opgørelsesperiode-

slutdato. Der medtages sam-

me hændelser som for køer. 
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Reproduktion – Brunst 

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Insemineringsprocent, 

køer 

 

% Insemineringsprocent for køer uden udsætter-

markering. 

 

Den opnåede insemineringsprocent er beregnet for 

de seneste 12 måneder: 

((Antallet af insemineringer + ilægninger) / Antal muli-

ge brunster)*100 

 

Seneste 12 måneder 

 

Insemineringsprocent, 

kvier 

% Insemineringsprocent for kvier uden udsætter-

markering. 

 

 

Den opnåede insemineringsprocent er beregnet for 

de seneste 12 måneder: 

((Antallet af insemineringer + ilægninger) / Antal muli-

ge brunster)*100 

 

Seneste 12 måneder 
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Reproduktion – Befrugtningschancen  

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Drægtighedsprocent, 

køer 

 

% Drægtighedsprocent for køer uden udsættermar-

kering i driftsenheden. 

 

 

Andel insemineringer og ilægninger som resulterer i 

drægtighed (pos. drægt.undersøgelse) 

Den opnåede drægtighedsprocent er beregnet for de 

seneste 12 måneder: 

(Antal drægtige / Antal insemineringer)*100 

Seneste 12 måneder 

 

Drægtighedsprocent, 

kvier 

% Drægtighedsprocent for kvier uden udsættermar-

kering i driftsenheden. 

 

 

Andel insemineringer og ilægninger som resulterer i 

drægtighed (pos. drægt.undersøgelse) 

Den opnåede drægtighedsprocent er beregnet for de 

seneste 12 måneder: 

(Antal drægtige / Antal insemineringer)*100 

Seneste 12 måneder 

 

Drægtighedspct. 1. ins 

med KSS, kvier 

% Andel 1. insemineringer og ilægninger med 

kønssorteret sæd (kvie) som resulterer i drægtig-

hed (pos. drægt.undersøgelse) hos kvier 

 Seneste 12 måneder 
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Reproduktion – Reprostatus  

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Alder v. 1. kælvning 

 

Måne-

der 

Gennemsnitlig alder ved 1. kælvning i mdr. for 

driftsenheden 

Antal hele måneder fra fødselsdato til kælvedato + 

(dagnummer i fødselsmåneden /antal dage i fødsels-

måneden ) + (dagnummer i kælvningsmåneden /antal 

dage i kælvningsmåneden) 

F. eks.  

Fødselsdato: 05.02.2009 

Kælvedato: 28.11.2010 

 

Alder i måneder: 

20 + (5 / 28) + (28/30) = 21,1 mdr. 

Seneste 12 måneder 

 

Reproduktionseffektivitet, 

køer 

 Reproduktionseffektiviteten er produktet af inse-

mineringsprocent (antal insemineringer i forhold 

til antal brunster) og drægtighedsprocent (antal 

drægtige af inseminerede) 

(Insemineringsprocenten/100) * (drægtighedsprocen-

ten/100) for køer 

 

Produktet af insemineringsprocent og drægtigheds-

procent for køer. Værdi mellem 0 og 1 

 

Seneste 12 måneder 

 

Reproduktionseffektivitet, 

kvier 

 Reproduktionseffektiviteten er produktet af inse-

mineringsprocent (antal insemineringer i forhold 

til antal brunster) og drægtighedsprocent (antal 

drægtige af inseminerede) 

(Insemineringsprocenten/100) * (drægtighedsprocen-

ten/100) for kvier 

 

Produktet af insemineringsprocent og drægtigheds-

procent for køer. Værdi mellem 0 og 1 

 

Seneste 12 måneder 

 

Andel kvier ins. med KSS % Antal kvier med en KSS-ins. ved 1. eller øvr. ins. 

*100 / antal inseminerede kvier i alt 

Indikatoren viser andel af alle inseminerede kvier hvor 

der er anvendt mindst 1 dose KSS 

Seneste 12 måneder 

 

KSS-doser pr. kvie, ins. 

med KSS 

 

 

Antal Antal KSS 1. ins. på kvier + antal øvrige KSS ins. 

på kvier / antal kvier der har en 1. eller en øvr. 

ins. = KSS 

Indikatoren viser gns. antal KSS doser pr. kvie der er 

påbegyndt med KSS (hvor 1. inseminering er KKS). 

Dvs. total antal doser divideret med antal kvier, som 

er påbegyndt med KKS. 

Seneste 12 måneder 

 



15 
 

Andel kødkvægsæd, 

kvier  

% Andel af alle insemineringer på kvier af malkera-

ce, hvor der er anvendt kødkvægsæd 

Indikatoren viser andel af insemineringerne hvor der 

er anvendt sæd af kødkvægrace 

 

Kælvninger pr. årsko Antal Antal kælvninger i alt / Antal årskøer 

 

Kælvninger pr. årsko giver et stabilt tal at vurdere 

på i driftsenheden uanset variation i besætnin-

gernes størrelse. 

Kælvninger pr. årsko = Antal kælvninger i alt i drifts-

enheden i perioden / Antal årskøer i driftsenheden i 

perioden (Periodens dyr). Dvs. pr. ko. Kælvning(er) 

på dato(er), hvor koen har været i driftsenheden. 

Seneste 12 måneder 

 

Antal kælvninger i alt Antal Antal kælvninger i alt Summering over antal kælvninger i perioden for 

driftsenheden. 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Goldperiodens længde Dage Beregnet som (kælvedato - golddato) for køer 

med indberettet golddato. 

 

For køer med indberettet golddato beregnes goldperi-

odens længde ud fra følgende: Dage fra registreret 

goldning til registreret kælvning. Der skal kun udreg-

nes en værdi, hvis der har været en registreret gold-

ning og en registreret kælvning. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Pct. golddatoer indberet-

tet 

% Andel af kælvninger, hvor der er indberettet gold-

dato forinden. 

Pct. af kælvninger hvor der er indberettet golddato 

forud:  Antal kælvninger med golddato * 100 / I alt 

antal kælvninger i driftsenheden i perioden  

Antal kælvninger med golddato beregnes ud fra føl-

gende: For alle kælvninger med kælvenr. > 1 i drifts-

enheden i perioden tjekkes, om der for disse køer har 

været indberettet golddato med hændelsesdato i 

perioden fra kælvedato og 150 dage bagud. Bemærk, 

at goldindberetning medregnes uanset i hvilken be-

sætning, at den er foretaget. For køer med indberettet 

golddato laves en markering: Der skal kun være en 

indikator, hvis der har været en registreret goldning 

og en registreret kælvning. 

Seneste 12 måneder 

 

Ins. pr. drægtighed, køer Antal Antal insemineringer og ilægninger før det resul-

terer i en drægtighed (pos. drægt.undersøgelse). 

 Seneste 12 måneder 

 

Ins. pr. drægtighed, kvier Antal Antal insemineringer og ilægninger før det resul-

terer i en drægtighed (pos. drægt.undersøgelse). 

 Seneste 12 måneder 
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Kælvningsforløb, let % Andel af totale antal kælvninger der er: 

- lette med hjælp  

 
Let kælvningsforløb med hjælp, kan indikere 
problemer med subklinisk mælkefeber eller sige 
noget om medarbejdernes tålmodighed. 
 

(Antal kælvninger: lette med hjælp/kælvninger i alt) * 

100 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Kælvningsforløb, vanske-

lig 

% Andel af totale antal kælvninger der er: 

- vanskelige eller foretaget ved kejsersnit 

 

Svær kælvning er et problem, uanset deltagelse 

af dyrlæge eller ej. Mange svære kælvninger kan 

fx give et fingerpeg om at kalvene er for store i 

forhold til udvikling af kvierne. 

Tallene bør sammenholdes med andelen af død-

fødte 

 

(Antal kælvninger: vanskelige uden dyrlægehjælp, 

vanskelige med dyrlægehjælp, kejsersnit/kælvninger i 

alt)*100 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Sundhed – Yversundhed  

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Infektion, laktation % Andelen af malkende køer som er inficeret ved 

ydelseskontrol. 

Inficerede = Køer som har celletal over tærskel-

værdi for infektion. 

 

Infektionsprocent af køer skal sammenholdes 

med tankcelletallet og vil give et godt indtryk af 

om yversundhedsproblemet drejer sig om få køer 

eller er et generelt problem blandt mange køer i 

besætningen 

Der er angivet en måltal der er 25% fraktilen ud 

fra 2012 niveau i Danmark 

Målet er at komme ned under 15% inficerede i 

Danmark 

Angiver andelen af inficerede køer i laktationen ved 

aktuel ydelseskontrol i forhold til antallet af undersøg-

te køer i laktationen. Inficerede køer defineres som: 

Køer der ved den aktuelle ydelseskontrol havde et 

celletal >= målsætningen (her skelnes mellem 1. og 

flere kalvs køer). 

 

Celletallet er målt tidligst 14 dage efter kælvning 

 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Nyinfektion, laktation % Andelen af malkende køer som mellem to ydel-

seskontrolleringer er blevet nyinficeret. 

Nyinficerede = Køer som har ændret celletal fra 

under til over tærskelværdi for infektion. 

 

Nyinfektion laktation benyttes til at vurdere ny-

smitten i besætningen. 

Nyinfektion kan både være fra miljø eller smit-

somme bakterier. Tallet sætter fokus på at nyin-

fektion skal ned for at få bedre yversundhed. 

Et flot mål vil være 5% 

Arbejdsområder ved miljøbakterier er renere 

køer, renere senge, mindre belægning i dybstrø-

elsesområder 

Arbejdsområder ved smitsomme bakterier er god 

malkning, pattedyp efter malkning, holdopdeling 

og goldbehandling 

Angiver andelen af nyinficerede køer i laktationen ved 

seneste ydelseskontrol. Som udgangspunkt defineres 

følgende køer som nyinficerede: 

Køer der ved den forrige ydelseskontrol havde et 

celletal < målsætningen (her skelnes der mellem 

første og flere kalvs køer), og som ved den aktuelle 

ydelseskontrol har et celletal >= målsætningen. 

 

Celletallet ved den aktuelle kontrol er målt tidligst 14 

dage efter kælvning og der findes altid en forrige 

måling. 

 

Forrige celletalsmåling er tidligst 14 dage efter kælv-

ning og der findes altid en aktuel måling. 

 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Kurerede, laktation % Andelen af malkende køer som mellem to ydel-

seskontrolleringer er blevet kureret. 

Kurerede = Køer som har ændret celletal fra over 

til under tærskelværdi for infektion. 

 

Kurerede laktation fortæller om længden af infek-

tionerne i besætningen. 

En kort varighed har en høj andel kurerede. Lan-

ge og kroniske infektioner giver en lav andel 

kurerede. 

Lav andel kurerede vil typisk forekomme ved 

smitsomme bakterier og oftest stafylokokkus 

aureus. Fokusområde er den gode malkning 

Angiver andelen af kurerede køer i laktationen ved 

aktuel ydelseskontrol i forhold til antallet af inficerede 

køer ved forrige kontrol. Kurerede køer har celletal < 

målsætningen (her deles første og flere kalvs køer) 

og Inficerede køer defineres som: Køer der ved den 

forrige ydelseskontrol havde et celletal >= målsætnin-

gen (her deles første og flere kalvs køer). 

 

Celletallet ved den aktuelle kontrol er målt tidligst 14 

dage efter kælvning og der findes altid en forrige 

måling. 

 

Forrige celletalsmåling er tidligst 14 dage efter kælv-

ning og der findes altid en aktuel måling. 

 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Sygdomslængde, laktati-

on 

Perioder Det gennemsnitlige antal perioder (ydelseskon-

trolleringer), hvor køer har forhøjet celletal. 

Antal perioder der går fra en ko får et celletal 

over tærskelværdien indtil celletallet igen falder til 

under tærskelværdien. 

 

Sygdomslængden er en anden måde hvorpå 

andelen af kurerede udtrykkes, så de to tal for-

tæller om den samme sag. 

Sygdomslængden er en mere tydelig måde at 

udtrykke infektionernes længde på. 

Angiver sygdomslængden i måneder, hvor det anta-

ges at der måles celletal en gang om måneden. Syg-

domslængden defineres som  

 

 

Dvs. hvis andelen af kurerede køer er 25% vil syg-

domslængden være 4 måneder, idet det antages at 

alle inficerede køer, vil være kureret indenfor 4 måne-

der. 

 

Kurerede, laktation beregnes som andelen af kurere-

de køer i laktationen ved aktuel ydelseskontrol i for-

hold til antallet af inficerede køer ved forrige kontrol. 

Kurerede køer har celletal < målsætningen (her deles 

første og flere kalvs køer) og Inficerede køer define-

res som: Køer der ved den forrige ydelseskontrol 

havde et celletal >= målsætningen (her deles første 

og flere kalvs køer). 

 

Celletallet ved den aktuelle kontrol er målt tidligst 14 

dage efter kælvning og der findes altid en forrige 

måling. 

 

Forrige celletalsmåling er tidligst 14 dage efter kælv-

ning og der findes altid en aktuel måling. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Kronisk inficerede, lakta-

tion 

% Andelen af malkende køer som er kronisk infice-

ret. 

Kronisk inficerede = Køer som ved mindst to 

ydelseskontrolleringer i træk har celletal over 

tærskelværdi for infektion. 

 

Andelen af kronisk inficerede køer er ligesom 

kurerede og sygdomslængden et udtryk for om 

de infektioner der er i besætningen er af kortere 

eller længere varighed. 

Typisk vil miljørelaterede infektioner være af 

kortere varighed og de smitsomme infektioner 

varer længere og giver flere kronisk inficerede 

køer 

Angiver andelen af kronisk inficerede køer i laktatio-

nen ved aktuel ydelseskontrol i forhold til alle under-

søgte køer. Kronisk inficerede køer har celletal >= 

målsætningen (her deles første og flere kalvs køer) 

ved både aktuel og forrige kontrol. 

 

Celletallet ved den aktuelle kontrol er målt tidligst 14 

dage efter kælvning og der findes altid en forrige 

måling. 

 

Forrige celletalsmåling er tidligst 14 dage efter kælv-

ning og der findes altid en aktuel måling. 

 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Inficerede nykælvere, 1. 

kalvs 

% Andelen af nykælvere som er inficeret. 

Inficerede nykælvere = Køer som ved første 

ydelseskontrol (14-60 dage) efter kælvning har 

celletal over tærskelværdien for infektion. 

 

En nøgleparameter som gerne skal ned under 

5% i Danmark. 

Celletal mellem 14 og 60 dage benyttes. Celletal 

før 14 dage er usikre ofte pga. selvkurerende 

infektioner.  

Der bør være stor fokus på dette tal, da det er 

centralt for at nedbringe celletal og infektioner i 

besætningen. 

Fokusområder både rene køer og god malkning 

Angiver andelen af inficerede 1. kalvs køer ved første 

kontrol efter kælvning i forhold til antallet af undersøg-

te. Inficerede 1. kalvs køer defineres som: 1. kalvs 

køer, der ved den aktuelle ydelseskontrol havde et 

celletal >= målsætningen. 

 

Celletal målt ved den første gyldige ydelseskontrol 

efter kælvning for 1. kalvs køer i driftsenheden. En 

kontrol er gyldig, hvis den ligger i intervallet 14-60 

dage efter kælvning 

 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Inficerede nykælvere, 

øvrige køer 

% Inficerede nykælvere = Køer som ved første 

ydelseskontrol (14-60 dage) efter kælvning har 

celletal over tærskelværdien for infektion. 

 

Fortæller både noget om goldperioden og nykæl-

verperioden. Inficerede nykælvere sammen med 

nyinfektion goldperiode fortæller om der er god 

yversundhed før goldning, i goldperioden og i 

nykælverperioden. 

Der kan der også være flere faktorer der skal 

rettes for at få dette tal gjort mindre 

Angiver andelen af inficerede køer ved første kontrol 

efter kælvning i forhold til antallet af undersøgte køer. 

Inficerede køer defineres som: Køer der ved den 

aktuelle ydelseskontrol havde et celletal >= målsæt-

ningen. Der regnes kun på 2. kalvs og øvrige, dvs. 1. 

kalvs køer er frasorteret. 

 

Aktuelt celletal er målt ved den første gyldige ydel-

seskontrol efter kælvning. En kontrol er gyldig, hvis 

den ligger i intervallet 14-60 dage efter kælvning. 

 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Nyinfektion, goldperiode % Andelen af køer som er blevet nyinficeret i gold-

perioden eller umiddelbart efter kælvning. 

Inficerede = Køer som mellem sidste ydelseskon-

trol før goldning og første ydelseskontrol (14-60 

dage) efter kælvning har ændret celletal fra under 

til over tærskelværdi for infektion. 

 

Dækker perioden fra sidste ydelseskontrol før 

goldning til første ydelseskontrol 14 til 60 dage 

efter kælvning. 

Denne periode er central i arbejdet for bedre 

mælkekvalitet i malkekvægsbesætninger. 

Lav nyinfektion er et centralt mål og kan komme 

ned på 10-15%. 

Fokusområder er selvfølgelig opstaldningsforhold 

specielt i nykælverområdet. Belægning ved fo-

derbord, fodring og generel kovelfærd bør være 

optimale for at reducere nyinfektion. 

Regelmæssig malkning i AMS er også fokusom-

råde 

Angiver andelen af nyinficerede køer hen over gold-

perioden. Som udgangspunkt defineres køer som 

nyinficerede, hvis de går fra et celletal < målsætnin-

gen ved seneste ydelseskontrol inden goldning til et 

celletal >= målsætningen ved første gyldige ydelses-

kontrol efter kælvning. 

 

Aktuelt celletal er målt tidligst 14 dage og senest 60 

dage efter kælvning og der findes altid en forrige 

måling før kælvning. 

 

Forrige celletalsmåling er den seneste ydelseskontrol 

inden kælvning og der findes altid en aktuel måling. 

 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Kurerede, goldperiode % Andelen af køer som er blevet kureret i goldperi-

oden. 

Kurerede = Køer som mellem sidste ydelseskon-

trol før goldning og første ydelseskontrol (14-60 

dage) efter kælvning har ændret celletal fra over 

til under tærskelværdi for infektion. 

 

Dækker perioden fra sidste ydelseskontrol før 

goldning til første ydelseskontrol 14 til 60 dage 

efter kælvning. 

Kan komme op over 80% 

Tallet bliver bedre ved at undersøge inficerede 

køer før goldning. Især ved smitsom mastitis er 

det vigtigt at benytte goldbehandling med antibio-

tika. 

Derudover er det selvfølgelig vigtigt at vurdere 

andelen af smittede før goldning. Er denne andel 

lav, er der sandsynligvis meget få køer i bereg-

ningen, og resultatet kan blive usikkert og med 

store udsving 

Angiver andelen af kurerede køer i goldperioden ved 

aktuel ydelseskontrol i forhold til antallet af inficerede 

køer ved forrige kontrol. Kurerede køer har celletal < 

målsætningen og Inficerede køer defineres som: Køer 

der ved den forrige ydelseskontrol havde et celletal 

>= målsætningen. Der regnes kun på 2. eller flerkalv-

skøer. 

 

Aktuelt celletal er målt tidligst 14 dage og senest 60 

dage efter kælvning og der findes altid en forrige 

måling før kælvning. 

 

Forrige celletalsmåling er den seneste ydelseskontrol 

inden kælvning og der findes altid en aktuel måling. 

 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Sundhed – Dødelighed  

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Pct. døde køer 

 

% Andelen af døde køer i forhold til antal årskøer 

for en driftsenhed. Procent døde køer er køer 

med omsætningskode 9 (afgang, selvdød) og 19 

(aflivet). 

Antal omsatte * 100 / Periodens dyr. Der regnes kun 

på køer 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Pct. selvdøde køer % Andel af døde køer med omsætningskode 9 i 

forhold til årskøer. 

Antal døde * 100 / Periodens dyr. Der regnes kun på 

køer 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Pct. aflivede køer % Andel af aflivede køer med omsætningskode 19 i 

forhold til årskøer. 

Antal aflivede * 100 / Periodens dyr. Der regnes kun 

på køer 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Dødfødte kalve 

 

% Andelen af dødfødte kalve i forhold til antal kælv-

ninger. Dødfødt defineres som kalve med fød-

selstilstandskode 120 (Defekt kalv), 123 (Død 

inden 1 døgn) eller 125 (Dødfødt) 

Procent dødfødte kalve = antal dødfødte kalve i peri-

oden * 100 / antal kælvninger i perioden 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Døde kalve 1-180 dage 

 

% Risiko for at kalve dør i tidsrummet 1-180 dage 

efter fødsel 

 

Procenten siger noget om hvor stor risiko der er 

for at kalve dør i dette tidsrum. Nøgletallet øn-

skes så lavt som muligt evt. ved sammenligning 

med landsgennemsnit. Kaplan-Meier. 

 

 

Som udgangspunkt for at beregne kalvedødelighed 

bruges overlevelseschancen (kalvedødelighed = 

100% – overlevelseschance). Beregningsteknisk er 

det nemlig lettere at regne på chancen for overlevelse 

end risikoen for kalvens død. 

 

Overlevelseschancen 0-180 dage beregnes efter 

princippet, at en kalv overlever alle dage, hvis den 

overlever dag 0, og den derefter også overlever dag 

1, osv. Sandsynligheden for overlevelse 0-180 dage 

fås dermed ved at gange overlevelses-chancerne 

sammen for alle dage. Overlevelseschancen for dag 0 

i en besætning beregnes ved at sætte antallet af 

kalve, der har overlevet deres fødselsdag, i relation til 

alle levendefødte kalve, som er født i besætningen i 

de 12 måneder, tallet vedrører. Overlevelseschancen 

for dag 1 beregnes ved at sætte antallet af kalve som 

har overlevet dagen efter deres fødselsdag i relation 

til alle kalve som i de 12 måneder har været i besæt-

ningen på dagen efter deres fødselsdag. Og tilsva-

rende for andre dage. Denne metode anvendes fordi 

en traditionel procentberegning giver visse vanske-

ligheder. For hvilket antal kalve skal vi dividere med? 

– når nogle kalve har stået i besætningen dag 0-7, 

mens andre måske har stået dag 11-14 og andre igen 

dag 0-14. Inden for ”Survival Analysis” i den statisti-

ske forskning kendes den ovenfor beskrevne metode 

som Kaplan-Meier-estimatoren (KME). 

 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 
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  Det er nødvendigt at gå 6 måneder tilbage i tiden (180 

dage) for at finde tallene til beregningen. 

 

Kalvene kan godt være født i en anden besætning og 

så efterfølgende flyttet ind i den pågældende besæt-

ning. Så følger man ellers kalvene om de dør indenfor 

180 dage (der kan eksempelvis være én der er død 

efter 10 dg, én efter 13 dg og to efter 16 dg osv.) og 

bruger dem i beregningen. Til sidst har man dødelig-

hedsprocenten, som bliver brugt i nøgletallet.  

 

Man kan argumentere at tallet giver bedst mening 

som et gennemsnit for en 12 måneders periode, da 

det på månedsniveau vil påvirke tallet meget om der 

er få eller mange kalve, der bliver født i den pågæl-

dende måned. 

 

Eksempel: Når vi har nøgletallet for seneste 12 må-

neder eksempelvis den 4. juli 2017 kigger Kaplan-

Meier på kalve, der er født 6 måneder tilbage i tiden, 

og så 12 måneder tilbage, dvs. gennemsnit for perio-

den 1/1-2016 - 31/12-2016  

 

Når vi kigger på seneste 3 måneder eksempelvis d. 4. 

juli 2017 kigger Kaplan-Meier på kalve, der er født 6 

måneder tilbage i tiden og så 3 måneder tilbage, dvs. 

gennemsnit for perioden 1/10-2016 - 31/12-2016 

 

Døde kalve 1-30 dage % Risiko for at kalve dør i perioden 1-30 dage efter 

fødsel. Nøgletallet er opgjort for kalve, der er født 

30 dage forud for perioden. 

 

Procenten siger noget om hvor stor risiko der er 

for at kalve dør i dette tidsrum. Nøgletallet øn-

skes så lavt som muligt. 

 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 
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Døde kalve 31-60 dage % Risiko for at kalve dør i perioden 31-60 dage efter 

fødsel. Nøgletallet er opgjort for kalve, der er født 

60 dage forud for perioden. 

 

Procenten siger noget om hvor stor risiko der er 

for at kalve dør i dette tidsrum. Nøgletallet øn-

skes så lavt som muligt. 

 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Døde kalve 1-14 dage % Risiko for at kalve dør i perioden 1-14 dage efter 

fødsel. Nøgletallet er opgjort for kalve, der er født 

14 dage forud for perioden. 

 

Procenten siger noget om hvor stor risiko der er 

for at kalve dør i dette tidsrum. Nøgletallet øn-

skes så lavt som muligt. 

 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Levealder køer 

 

år Opgørelse over gennemsnitlig levealder for køer, 

der har omsætningskode 7-slagtet, 19-aflivet og 

9-død. 

Gns. levealder er beregnet som vægtet gennemsnit i 

forhold til antal dyr indenfor hver omsætningskode. 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 
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Sundhed – Sygdomstilfælde  

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Yverlidelser pr. årsko Antal Antal sygdomstilfælde uden genbehandling pr. 

årsko (indenfor yverlidelser). 

Nøgletallet ønskes så lavt som muligt. 

Det er muligt at se hvilke sygdomskoder, der indgår i 

de forskellige grupperinger her: 

https://www.landbrugsinfo.dk/Itvaerktoejer/Kvaeg/Side

r/Sygdomskoder.aspx 

 

Indberetninger fra inseminør og klovbeskærer er 

frasorteret. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Yverlidelser pr. årsko Antal Antal sygdomstilfælde uden genbehandling pr. 

årsko (fordøjelses- og stofskiftelidelser). 

Nøgletallet ønskes så lavt som muligt. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Klov- og lemmelidelser 

pr. årsko 

Antal Antal sygdomstilfælde uden genbehandling pr. 

årsko (indenfor klov- og lemmelidelser). Bemærk: 

Registreringer fra klovbeskærer indgår ikke. 

Nøgletallet ønskes så lavt som muligt. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Reproduktionslidelser pr. 

årsko 

Antal Antal sygdomstilfælde uden genbehandling pr. 

årsko (indenfor reproduktionslidelser). 

Nøgletallet ønskes så lavt som muligt. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Øvrige sygdomstilfælde 

pr. årsko 

Antal Antal øvrige sygdomstilfælde uden genbehand-

ling pr. årsko. 

Nøgletallet ønskes så lavt som muligt. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

 

  

https://www.landbrugsinfo.dk/Itvaerktoejer/Kvaeg/Sider/Sygdomskoder.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Itvaerktoejer/Kvaeg/Sider/Sygdomskoder.aspx
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Sundhed – Klove og lemmer  

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Andel køer med DD % Andel af beskårede køer med Digital Dermatitis 

(DD). 

 

Til opfølgning på driftsenhedens klovsundhed. 

Der skal være en klovbeskæring på den samme dag 

som der registreres sygdom. 

 

Selv om der registreres sygdom på flere klove tæller 

dyret kun med en gang. 
 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Andel køer med nydan-

nelser 

% Andel af beskårede køer med nydannelser. 

 

Til opfølgning på driftsenhedens klovsundhed. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Andel køer med byld i 

hvid linje 

% Andel af beskårede køer med byld i hvid linje. 

 

Til opfølgning på driftsenhedens klovsundhed. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Andel køer med sålesår, 

svær 

% Andel af beskårede køer med svær sålesår. 

 

Til opfølgning på driftsenhedens klovsundhed. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 
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Kødproduktion – Omsætning 

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Antal slagtede kvier i alt Antal Optælling af antal slagtninger af kvier for den 

angivne periode. 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Antal slagtede tyre i alt Antal Optælling af antal slagtninger af tyre for den 

angivne periode. 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Gns. alder ved slagtning, 

tyre 

Mdr. Gennemsnitlig alder i måneder ved slagtning af 

tyre 

Beregnes for det enkelte dyr som:  

slagtedato - fødselsdato / 30,4 (gns. dage pr. måned). 

Beregnes kun for tyrekalve under 24 måneder. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Gns. alder ved slagtning, 

kvier 

Mdr. Gennemsnitlig alder i dage ved slagtning af kvier Beregnes for det enkelte dyr som: 

slagtedato - fødselsdato / 30,4 (gns. dage pr. måned). 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Antal slagtede køer i alt Antal Totalt antal slagtede køer.  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Gns. alder ved slagtning, 

køer 

År Gennemsnitlig alder i dage ved slagtning af køer Beregnes for det enkelte dyr som:  

slagtedato - fødselsdato / 365. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Antal døde, tyre Antal Antal selvdøde og aflivede tyre i perioden (hæn-

delseskode 9 og 19) 

 Seneste 12 måneder 

 

Antal døde, kvier Antal Antal selvdøde og aflivede kvier i perioden (hæn-

delseskode 9 og 19) 

 Seneste 12 måneder 

 

Antal indsatte, tyre Antal Antal indsatte tyre i perioden (hændelseskode 1)  Seneste 12 måneder 

Antal indsatte, kvier Antal Antal indsatte kvier i perioden (hændelseskode 1)  Seneste 12 måneder 

Alder ved indgang, tyre Mdr. Tyrenes gennemsnitsalder ved indgang i drifts-

enheden. 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Alder ved indgang, kvier Mdr. Kviernes gennemsnitsalder ved indgang i drifts-

enheden. 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 
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Kødproduktion – Slagteresultater  

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Levende vægt ved slagt-

ning, tyre 

 

Kg Beregnede vægt ved slagtning for tyre. Beregnet levende vægt leverer en beregnet vægt 

inden dyret slagtes ud fra slagtedata parametre. Der 

er en selvstændig formel for henholdsvis køer, kvier 

og tyre 

Tyre 

[Beregnet levende vægt] = 

(slgvgt * 100 / (45.16 + 0.02*slgvgt + -

0.00002*slgvgt**2 + 0.50*form + 0.02*form**2 + -

0.04*(fedme=1) + 0.73*(fedme=2) + 0.58*(fedme=3) + 

0.12*(fedme=4) + 0.00*(fedme=5))) 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Levende vægt ved slagt-

ning, kvier 

Kg Vejet levende vægt af kvier ved slagtning. Hvis 

kvien ikke er vejet bruges en beregnet vægt. 

Beregnet levende slagtevægt leverer en beregnet 

levende vægt ud fra slagtedata parametre. Der er en 

selvstændig formel for henholdsvis køer, kvier og tyre 

Kvier: 

[Beregnet levende slagtevægt] 

=(slgvgt * 100 / (39.60 + 0.04*slgvgt + -

0.00005*slgvgt**2 + 1.19*form + -0.01*form**2 + -

0.14*(fedme=1) + 0.27*(fedme=2) + 0.11*(fedme=3) + 

0.05*(fedme=4) + 0.00*(fedme=5))) 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Gns. slagtevægt, tyre 

 

Kg Gennemsnitlig vægt ved slagtning af tyre  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Gns. slagtevægt, kvier Kg Gennemsnitlig vægt ved slagtning af kvier  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Slagteform, tyre 

 

Klassifi-

cering 

Slagteform efter EUROP klassificering  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Slagteform, kvier Klassifi-

cering 

Slagteform efter EUROP klassificering  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 
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Slagtefedme, tyre 

 

Klassifi-

cering 

Slagtefedme efter EUROP klassificering  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Slagtefedme, kvier Klassifi-

cering 

Slagtefedme efter EUROP klassificering  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Slagtefarve, tyre Klassifi-

cering 

Slagtefarve efter EUROP klassificering  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Slagtefarve, kvier Klassifi-

cering 

Slagtefarve efter EUROP klassificering  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Pct. tidligt slagtede køer % Andelen af slagtede køer der er slagtet inden 60 

dage efter kælvning 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Pct. ikke-færdigfedede 

slagtekøer 

% Andel køer hvor fedme < 3 ud af antal totalt slag-

tede køer der har en "fedme klassificering" 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Levende vægt ved slagt-

ning, køer 

Kg Vejet levende vægt af køer ved slagtning. Hvis 

koen ikke er vejet bruges en beregnet vægt. 

Beregnet levende vægt leverer en beregnet levende 

vægt ud fra slagtedata parametre. Der er en selv-

stændig formel for henholdsvis køer, kvier og tyre 

Køer: 

[Beregnet levende slagtevægt] 

= (slgvgt * 100 / (32.63 + 0.06*slgvgt + -

0.00007*slgvgt**2 + 0.62*form + 0.04*form**2 + -

1*(fedme=1) + -0.51*(fedme=2) + -0.24*(fedme=3) + -

0.12*(fedme=4) + 0.00*(fedme=5))) 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Gns. slagtevægt, køer Kg Gennemsnitlig vægt ved slagtning af køer  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Slagteform, køer Klassifi-

cering 

Slagteform efter EUROP klassificering  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Slagtefedme, køer Klassifi-

cering 

Slagtefedme efter EUROP klassificering  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Slagtefarve, køer Klassifi-

cering 

Slagtefarve efter EUROP klassificering  Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 
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Daglig nettotilvækst, tyre Gram Daglig nettotilvækst fra fødsel for slagtede tyre. 

Beregnes ud fra registreret slagtevægt på slagte-

riet. 

(Slagtevægt - (0,5 x Fødselsvægt)) x 1000  /  (Alder i 

mdr * 30.4) 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Daglig nettotilvækst, kvier Gram Daglig nettotilvækst fra fødsel for slagtede kvier. 

Beregnes ud fra registreret slagtevægt på slagte-

riet. 

(Slagtevægt - (0,5 x Fødselsvægt)) x 1000  /  (Alder i 

mdr * 30.4) 

 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Andel godkendt til dansk 

kalv, tyre 

% Andelen af de slagtede tyre, som er godkendt til 

Dansk Kalv af Danish Crown. 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Andel godkendt til dansk 

kalv, kvier 

% Andelen af de slagtede kvier, som er godkendt til 

Dansk Kalv af Danish Crown. 

 Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

 

 

Kødproduktion – Slagtefund  

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Pct. slagtede med lever-

bylder, tyre 

% Andelen af slagtede tyre med leverbylder Indikatoren angiver procentdelen af de slagtede tyre 

med slagtefund =leverbylder. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Pct. slagtede med lever-

bylder, kvier 

% Andelen af slagtede kvier med leverbylder Indikatoren angiver procentdelen af de slagtede kvier 

med slagtefund =leverbylder. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Pct. slagtede med kr. 

lungebet., tyre 

% Andelen af slagtede tyre med kronisk lungebe-

tændelse 

Antal tyre med slagtefund Kron. lungehindebetændel-

se+ Kron. lungebetændelse/antal slagtede tyre. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Pct. slagtede med kr. 

lungebet., kvier 

% Andelen af slagtede kvier med kronisk lungebe-

tændelse 

Indikatoren angiver procentdelen af de slagtede kvier 

med slagtefund = 289 - Kronisk lungehindebetændel-

se eller 271 - Kron. lungebet./ aerogene byld. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Pct. slagtede med lever-

bylder, køer 

% Andelen af slagtede køer med leverbylder Indikatoren angiver procentdelen af de slagtede køer 

med slagtefund =leverbylder. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Pct. slagtede med kr. 

lungebet., køer 

% Andelen af slagtede køer med kronisk lungebe-

tændelse 

Indikatoren angiver procentdelen af de slagtede køer 

med slagtefund = 289 - Kronisk lungehindebetændel-

se eller 271 - Kron. lungebet./ aerogene byld. 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 
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Pct. slagtede med tryk-

ninger, køer 

% Andel slagtede køer med trykninger (Antal slagtede køer med trykninger/antal slagtede 

køer i alt)*100 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

Pct. slagtede med leve-

rikter, køer 

% Andel slagtede køer med leverikter (Antal slagtede køer med leverikter/antal slagtede 

køer i alt)*100 

Seneste 12 måneder 

Seneste 3 måneder 

Seneste måned 

 

Kødproduktion – Dødelighed  

Gå til toppen 

 

Nøgletal Enhed Kort forklaring Beregningsmetode Opgørelsesperiode 

Pct. døde af indsatte, tyre Antal Antal døde i perioden divideret med antal indsat-

te i perioden. Bemærk: det er ikke den samme 

gruppe dyr der indgår i beregningen, da de døde 

dyr kan være indsat i en tidligere periode. Bereg-

ningen er mest korrekt, hvis der indsættes jævnt. 

 Seneste 12 måneder 

 

Pct. døde af indsatte, 

kvier 

Antal Antal døde i perioden divideret med antal indsat-

te i perioden. Bemærk: det er ikke den samme 

gruppe dyr der indgår i beregningen, da de døde 

dyr kan være indsat i en tidligere periode. Bereg-

ningen er mest korrekt, hvis der indsættes jævnt. 

 Seneste 12 måneder 

 

Pct. døde over 180 dg. af 

indsatte, tyre 

 Antal døde over 180 dage gamle i perioden divi-

deret med antal indsatte i perioden. Bemærk: det 

er ikke den samme gruppe dyr der indgår i be-

regningen, da de døde dyr kan være indsat i en 

tidligere periode. Beregningen er mest korrekt, 

hvis der indsættes jævnt. 

 Seneste 12 måneder 
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Pct. døde over 180 dg. af 

indsatte, kvier 

 Antal døde over 180 dage gamle i perioden divi-

deret med antal indsatte i perioden. Bemærk: det 

er ikke den samme gruppe dyr der indgår i be-

regningen, da de døde dyr kan være indsat i en 

tidligere periode. Beregningen er mest korrekt, 

hvis der indsættes jævnt. 

 Seneste 12 måneder 

 

Antal døde over 180 dg, 

tyre 

 Antal selvdøde og aflivede tyre over 180 dage 

gamle (hændelseskode 9 og 19) 

 Seneste 12 måneder 

 

Antal døde over 180 dg, 

kvier 

 Antal selvdøde og aflivede kvier over 180 dage 

gamle (hændelseskode 9 og 19) 

 Seneste 12 måneder 

 

Pct. døde u. 180 dg. af 

indsatte, tyre 

 Antal døde under 180 dage gamle i perioden 

divideret med antal indsatte i perioden. Bemærk: 

det er ikke den samme gruppe dyr der indgår i 

beregningen, da de døde dyr kan være indsat i 

en tidligere periode. Beregningen er mest korrekt, 

hvis der indsættes jævnt. 

 Seneste 12 måneder 

 

Pct. døde u. 180 dg. af 

indsatte, kvier 

 Antal døde under 180 dage gamle i perioden 

divideret med antal indsatte i perioden. Bemærk: 

det er ikke den samme gruppe dyr der indgår i 

beregningen, da de døde dyr kan være indsat i 

en tidligere periode. Beregningen er mest korrekt, 

hvis der indsættes jævnt. 

 Seneste 12 måneder 

 

Antal døde under 180 dg, 

tyre 

 Antal selvdøde og aflivede tyre under 180 dage 

gamle (hændelseskode 9 og 19) 

 Seneste 12 måneder 

 

Antal døde under 180 dg, 

kvier 

 Antal selvdøde og aflivede kvier under 180 dage 

gamle (hændelseskode 9 og 19) 

 Seneste 12 måneder 

 

 


