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Avlsprogram for Danmarks Charolaisforening 

 

 
 

 

 

Avlsprogrammet er revideret i februar 2017 
 

Motiveringen herfor findes i det øgede sædsalg fra ca. 2.500 til 10.000 doser årligt og stadig stigen-

de. Sædsalget til anvendelse i renavl vurderes at være status quo måske svagt faldende. Den øgede 

anvendelse af Charolais sæd til krydsning, især med malkekvæg, står derfor alene for fremgangen. 

 

I denne revidering af avlsprogrammet ønsker Danmarks Charolaisforening at tage højde for de for-

skellige avlsværdier der stilles krav til i henholdsvis ren avl og krydsning. Samt at der til inseminering 

i Danmark med Charolais kan skaffes tilstrækkelig dansk sæd af en høj kvalitet. 

 

Følgende er lagt til grund for ændringerne: 

 Det øgede sædsalg giver Danmarks Charolaisforening et bedre økonomisk råderum som skal 

investeres i avlsarbejde 

 Der arbejdes målrettet på fremavl af tyre til krydsning 

 Der arbejdes målrettet på fremavl af tyre til renavl 

 Der bakkes op om et dansk afprøvningsprogram 

 Hvor avlsprogrammet strider med nuværende vægtning i kåringsprogrammet går avlsprogrammet 

forud for kåringsprogrammet. 
 
 
Indhold 
Side 2…Generelt om avlsprogrammet 
Side 3…Avlsprogram for renavl 
Side 7…Avlsprogram til krydsning 
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Generelt om avlsprogrammet 
 

Formål 

Formålet med avlsplanen er at skabe størst mulig avlsfremgang for Dansk Charolais. Det sker ved 

at udvælge de genetisk overlegne dyr til forældre til næste generation af avlsdyr. 

 

Når de bedste individer bruges i avlen, kan man være sikker på, at enhver ny generation har bed-

re arveanlæg end forældregenerationen, hvilket er målet med alt avlsarbejde. Avlsmæssig frem-

gang opnås kun ved udvælgelse og anvendelse af de genetisk overlegne individer. 

 

Målsætningen for avlsarbejdet, indenfor en race, kaldes racens avlsmål. 

 

Forbedring af racens fortrin 

Ved fastlæggelse af racens avlsmål er det meget vigtigt, at man fastholder racens styrker og 

fortrin samtidig med, at man avler sig ud af eventuelle problemer. Men det er vigtigt, at man ikke 

forsøger at ændre racens særpræg. Det drejer sig om at prioritere positive og negative egenska-

ber i forhold til hinanden og dermed give egenskaberne den rette indbyrdes vægtning. 

 

De forhold, der skal tages hensyn til, når racens avlsmål fastlægges, er: 

 Racens særpræg 

 Arvbarheder for egenskaber 

 Avlsmæssige sammenhænge 

 Produktionsforhold 

 Afsætningsmuligheder 

 Politiske/etiske forhold 

 

For at nå målsætningen, er det nødvendigt at have: 

 Et veldefineret avlsmål 

 Sikre registreringer 

 Korrekte avlsværditalsberegninger 

 Samt en systematisk avlsplan for racen 
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Avlsprogram for renavl 
 

Egenskaber, der ønskes fremmet 

For at tilgodese det overordnede avlsmål tages hensyn til egenskaber hos både hundyr og 

handyr, således at gode funktionsegenskaber kombineres med gode kødproduktionsegenskaber. 

 

Kælvning og fødsel er de egenskaber der har højest vægt i Dansk Charolais’ avlsmål. Det vil sige 

hundyr der har let ved at kælve, og kalve der er letfødte og livskraftige. Køerne skal have en god 

mælkeydelse, således kalvene kan få en god start på livet og fravænnes ved en høj vægt. 

 

Efter fravænning er det vigtigt, at kalvene fortsætter deres store daglige tilvækst. En meget 

høj slagtevægt og god klassificering er et af Charolaisracens kendetegn. 

 

For hundyr er gode frugtbarhedsegenskaber vigtig. Det tilstræbes at kvierne kan kælve første 

gang ved en alder på 24-28 måneder. Efterfølgende er målet en kalv pr. ko pr. år. 

 

Eksteriør vægtes også højt således at racens visuelle særpræg bevares 

 

Endelig er det særdeles vigtigt, at alle kategorier af dyr har et roligt temperament. De skal være 

lette at omgås og arbejde med. 

 

Grundlag 

Der er cirka 2.500 renracede Charolaiskøer i Danmark. Det er målet at individafprøve 5 kalve 

årligt og kåre cirka 200 dyr. 

 

Behov for tyre 

Der bruges ca. 1.500 sæddoser af Charolais racen årligt til renavl.  

 

Den optimale brugsplan består af 2 dansk afprøvede brugstyre, 1 dansk ungtyr, 2 udenlandske 

tyre og en tyr specielt egnet til brug på kvier 

 

Tyremødre 

Racens bedste køer og kvier er potentielle tyremødre. De udvælges på grundlag af avlsvær-

dital, afstamning og eksteriøregenskaber og vil indgå i den samlede vurdering af om tyren anbefa-

les individafprøvet 

 

Tyrefædre 

Avlsudvalget udvælger på årets første avlsudvalgsmøde 2 tyre som vil være kommende års anbe-

faling til tyrefædre. Udvælgelsen kan ske på baggrund af udvalgets egen viden eller med ekstern 

hjælp fra. f.eks. en anerkendt avler. Tyrefædrene udvælges på baggrund af de egenskaber som i 

dette avlsprogram ønskes fremmet. 

 

Den kommende avlstyr 

For at få de bedste tyrekalve til individafprøvning på Ålestrup udskrives hvert kvartal en liste over 

tyrekalve under 6 måneder, som har høje S-indeks. Fra listen udvælges de tyrekalve der har højest 

fødsels- og kælvningsindeks, desuden tages hensyn variation i afstamningen, endelig tilstræbes et 

S-indeks på 115. Avlsudvalget kontakter ejerne af de udvalgte kalve med opfordring til at individ-

prøve kalvene.  

 

Forhøjet tilskud i 2017 
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For at opnå et forhøjet tilskud, som foreløbigt gives til 5 kalve i prøve året 2017, skal tyrekalven 

have et fødselsindeks på minimum 105, afstamning og øvrige indekser skal godkendes af avlsud-

valget, fødselsvægt og beregnet vægt ved forsøgsstart skal godkendes af avlsudvalget, tyrekalven 

skal besigtiges og godkendes af en fra avlsudvalget, aftale om individafprøvning mellem Danmarks 

Charolaisforening og ejer skal underskrives For aktive avlsbesætninger er foreningens tilskud kr. 

5.000 For ikke aktive avlsbesætninger er foreningens tilskud kr. 4.500. 

 

Tilskud i forbindelse med egen udvælgelse til individafprøvning 

Hvis kalven er født i en avlsbesætning yder foreningen et tilskud på 2.000 kr. til afprøvningen. Hvis 

besætningen er aktiv avlsbesætning ydes et tilskud på yderligere 500 kr. 

 

Tilskud i forbindelse med individafprøvning 

Hvis kalven er født i en avlsbesætning yder foreningen et tilskud på 2.000 kr. til afprøvningen og 

VikingDanmark 1.000 kr. 

 

Hvis besætningen er aktiv avlsbesætning, ydes et tilskud på yderligere 500 kr. fra både Danmarks 

Charolaisforening og VikingDanmark.  

 

Krav for at opnå ovennævnte tilskud: 

1. For tyrekalve efter danske forældre skal summen af forældrenes S-indekser være mindst 210, 

dog må ingen af forældrene have S-indeks under 100. 

2. For tyrekalve efter importerede fædre (eller importeret sæd) er der intet krav til faders S-indeks. 

Moders skal være mindst 104.  

3. For importerede tyrekalve eller tyrekalve efter importerede embryoner er der ingen krav til for-

ældrenes indeks (kalvene skal opfylde kravene til vægt under punkt 4). 

4. Kalvens startvægt ved 7,5 måneder (225 dage) skal være mindst 345 kg, når moder er en før-

stekalvs ko. Kalve født ved anden og senere kælvning samt kalve født efter embryotransplanta-

tion (ET-kalve) skal veje mindst 365 kg ved 225 dage. 

5. Ejer/indsætter skal være medlem af Danmarks Charolaisforening. 

En forudsætning for tilskud er, at ejer er villig til at stille tyren til rådighed for racens avlsprogram, 

hvis Danmarks Charolaisforening finder den egnet.  

 

Fra tyrekalv til ungtyr 

En væsentlig opgave i gennemførelse af avlsarbejdet er overvågning af individprøvetyrene. Målet 

er at sikre, at de bedste tyre godkendes til ungtyre i foreningens avlsprogram. Avlsudvalget mødes 

efter behov på avlsstationen.  

 

Inden besøget indsamles oplysninger om de tyre, der nærmer sig prøvens afslutning: 

 Stamtavle på tyren selv 

 Vejeresultater 

 Temperamentsvurdering 

 Kåringsresultater  

 

I forbindelse med besigtigelsen af tyrene udarbejder avlsudvalget en beskrivelse af hver enkelt tyr. 

Samtidig bliver tyrens adfærd, type og øvrige eksteriørtræk vurderet nøje. Såfremt der er flere tyre-

kalve efter samme far på individprøve bliver de enkelte sønner indbyrdes sammenlignet.  

 

Efter besigtigelsen bliver de enkelte tyre endnu en gang diskuteret samtidig med, at stamtavler 

m.m. igen studeres nøje.  
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Der ses på følgende egenskaber, som alle bør ligge over racemiddel: 

 Daglig tilvækst, gram pr. dag  

 Ultralydmålingen, udtrykt i cm2  

 Fodereffektiviteten i FE pr. kg. tilvækst  

 Temperamentet vurderes flere gange i løbet af prøven af stationens personale 

 De enkelte kåringstal  

 

Samtidig vurderes tyrens afstamning 

 Faderen skal ligge blandt racens absolut bedste tyre 

 Moderen skal have et højt S-indeks og en god kåring 

 Der skal sikres variation i afstamningen på de godkendte ungtyre 

 

Der produceres 5.000 sæddoser 

Når en ungtyr er godkendt, sendes den til sædproduktion på en af Viking Danmarks tyrestationer, 

her tappes ca. 5.000 sæddoser. 

   

1.000 doser udleveres til ungtyr inseminering 

Der fordeles 1.000 sæddoser blandt alle inseminører i Danmark, mens de sidste 4000 doser bliver 

liggende på lager. Ungtyrene anvendes i både malke- og kødkvægskrydsningsbesætninger samt i 

renracede Charolaisbesætninger. 

 

Fra ungtyr til ventetyr 

Der tilstræbes en hurtig brug af 600 sæddoser. Når dette mål er nået, ændrer ungtyren status til 

ventetyr. På det tidspunkt er den 2 – 2½ år gammel. Formålet med ungtyreinsemineringer er, at 

frembringe afkom, som kan danne grundlag for en vurdering af tyrens avlsværdi for en række 

egenskaber. 

 

Fødsel 

De første informationer får vi, når tyrens afkom fødes. På basis af indberetningerne om kalvens 

livskraft, størrelse og kælvningsforløb beregnes fødselsindekset. Ligesom ved de øvrige indekser 

anvender vi registreringerne fra krydsningskalve mellem Charolais og malkekvæg, mens data fra 

krydsninger med andre kødkvægracer ikke anvendes.  

 

Vækst 

Informationer om tyrens avlsværdi for tilvækst hentes fra vejninger af afkom i besætningerne, ind-

beretningerne fra slagterierne, samt fra sønners individafprøvning. Målet er, at 4 sønner efter hver 

ventetyr individafprøves. 

 

Slagtekvalitet og eksteriør 

Individafprøvningen af sønner giver værdifuld information om tyrens egenskaber vedr. slagtekvali-

tet, eksteriør, foderforbrug og temperament  

 

Kælvningsevne 

Når døtrene kælver, får vi meget nyttig information om tyrens evne til at give døtre, som har let ved 

at kælve. Dette udtrykkes i kælvningsindekset.  

 

Eksteriør 

For at få et billede af tyrens kvaliteter vedr. eksteriør, kåres de 15 førstekalvskøer, der kælver først, 

uden omkostninger for besætningsejeren. Resultatet af disse bedømmelser indregnes i tyrens eks-

teriørindeks. 
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Frugtbarhed 

Frugtbarhed hos hunligt afkom bygger på kælvningsintervallet, i første omgang afstanden mellem 

første og anden kælvning. 

 

Den endelige udvælgelse 

Først nu kan det besluttes om den aktuelle ventetyr er god nok til at kunne godkendes som 

brugstyr. Alle avlsværdital, bemærkninger og supplerende informationer tages i betragtning, når 

der skal træffes beslutning. Målet er, at der skal godkendes en brugstyre pr. år.  

 

Fuld deklaration 

En dansk Charolaisbrugstyr har fuld varedeklaration 
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Avlsprogram krydsning 
 

Egenskaber, der ønskes 

1. Lette fødsler 

2. Livskraftige kalve 

3. Høj tilvækst 

4. Lavt foderforbrug 

5. Rolige dyr 

 

Grundlag 

Der anvendes ca. 8.500 doser sæd til krydsning i Danmark . Det er målet at individafprøve 

10 kalve årligt. 

 

Behov for tyre 

Den optimale brugsplan består af 3 dansk afprøvede brugstyre, 2 danske ungtyr, 1 udenlandske 

tyre som udvikler dobbeltmuskulatur. 

 

Tyremødre 

Racens bedste køer med høje avlsværdital for ”egenskaber der ønskes” er potentielle tyre-

mødre.  

 

Tyrefædre 

Racens bedste tyre med høje avlsværdital for ”egenskaber der ønskes” er potentielle tyrefædre, 

herunder tyre som selv har været anvendt til krydsning og ligger højt på krydsningsindekset. 

 

Den kommende avlstyr 

For at få de bedste tyrekalve til individafprøvning på Ålestrup udskrives hvert kvartal en liste over 

tyrekalve under 6 måneder, som har højt fødsels- og tilvækstindeks. Avlsudvalget kontakter ejerne 

af de udvalgte kalve med opfordring til at individprøve kalvene.  

 

Forhøjet tilskud i 2017 

For at opnå et forhøjet tilskud, som foreløbigt gives til 10 kalve i prøve året 2017, skal tyrekalven 

have et fødselsindeks på minimum 105, øvrige indekser skal godkendes af avlsudvalget, fødsels-

vægt og beregnet vægt ved forsøgsstart skal godkendes af avlsudvalget, tyrekalven skal besigti-

ges og godkendes af en fra avlsudvalget, aftale om individafprøvning mellem Danmarks Charolais-

forening og ejer skal underskrives For aktive avlsbesætninger er foreningens tilskud kr. 5.000 For 

ikke aktive avlsbesætninger er foreningens tilskud kr. 4.500 

 

Tilskud i forbindelse med egen udvælgelse til individafprøvning 

 

Hvis kalven er født i en avlsbesætning yder foreningen et tilskud på 2.000 kr. til afprøvningen. Hvis 

besætningen er aktiv avlsbesætning ydes et tilskud på yderligere 500 kr. 

 

Tilskud i forbindelse med individafprøvning 

 

Hvis kalven er født i en avlsbesætning yder foreningen et tilskud på 2.000 kr. til afprøvningen og 

VikingDanmark 1.000 kr. 

 

Hvis besætningen er aktiv avlsbesætning ydes et tilskud på yderligere 500 kr. fra både Danmarks 

Charolaisforening og VikingDanmark.  
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Kravene for af opnå ovennævnte tilskud:  

1. For tyrekalve efter danske forældre skal summen af forældrenes S-indekser være mindst 210, 

dog må ingen af forældrene have S-indeks under 100. 

2. For tyrekalve efter importerede fædre (eller importeret sæd) er der intet krav til faders S-indeks. 

Moders skal være mindst 104.  

3. For importerede tyrekalve eller tyrekalve efter importerede embryoner er der ingen krav til for-

ældrenes indeks (kalvene skal opfylde kravene til vægt under punkt 4). 

4. Kalvens startvægt ved 7,5 måneder (225 dage) skal være mindst 345 kg, når moder er en før-

stekalvs ko. Kalve født ved anden og senere kælvning samt kalve født efter embryotransplanta-

tion (ET-kalve) skal veje mindst 365 kg ved 225 dage. 

5. Ejer/indsætter skal være medlem af Danmarks Charolaisforening. 

 

En forudsætning for tilskud er, at ejer er villig til at stille tyren til rådighed for racens avlsprogram, 

hvis Danmarks Charolaisforening finder den egnet.  

 

Fra tyrekalv til ungtyr 

En væsentlig opgave i gennemførelse af avlsarbejdet er overvågning af individprøvetyrene. Målet 

er at sikre, at de bedste tyre godkendes til ungtyre i foreningens avlsprogram. Avlsudvalget mødes 

efter behov på avlsstationen.  

 

Inden besøget indsamles oplysninger om de tyre, der nærmer sig prøvens afslutning: 

 Stamtavle på tyren selv 

 Vejeresultater 

 Temperamentsvurdering 

 

I forbindelse med besigtigelsen af tyrene udarbejder avlsudvalget en beskrivelse af hver enkelt tyr. 

Samtidig bliver tyrens adfærd, type vurderet nøje. Såfremt der er flere tyrekalve efter samme far på 

individprøve bliver de enkelte sønner indbyrdes sammenlignet.  

 

Efter besigtigelsen bliver de enkelte tyre endnu en gang diskuteret samtidig med, at stamtavler 

m.m. igen studeres nøje.  

 

Der ses på følgende egenskaber, som alle bør ligge over racemiddel: 

 Daglig tilvækst, gram pr. dag 

 Fodereffektiviteten i FE pr. kg. tilvækst 

 Temperamentet vurderes flere gange i løbet af prøven af stationens personale. 

 

Der produceres 10.000 sæddoser 

Når en ungtyr er godkendt, sendes den til sædproduktion på en af Viking Danmarks tyrestationer, 

her tappes ca. 10.000 sæddoser. 

 

Fra ungtyr til ventetyr 

Der tilstræbes en hurtig brug af 600 sæddoser. Når dette mål er nået, ændrer ungtyren status til 

ventetyr. På det tidspunkt er den ca. 2 år gammel. Formålet med ungtyreinsemineringer er, at 

frembringe afkom, som kan danne grundlag for en vurdering af tyrens egenskaber 

 

Fødsel 

De første informationer får vi, når tyrens afkom fødes. På basis af indberetningerne om kalvens 

livskraft, størrelse og kælvningsforløb beregnes fødselsindekset. Ligesom ved de øvrige indekser 
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anvender vi registreringerne fra krydsningskalve mellem Charolais og malkekvæg, mens data fra 

krydsninger med andre kødkvægracer ikke anvendes.  

 

Vækst 

Informationer om tyrens avlsværdi for tilvækst hentes fra vejninger af afkom i besætningerne, ind-

beretningerne fra slagterierne, samt fra sønners individafprøvning.  

 

Den endelige udvælgelse 

Er indberetningerne for fødsel og livskraft positive, godkendes tyren til brugstyr. Når indekserne for 

tilvækst og slagtekvalitet opnår tilstrækkelig vurderes tyren igen. 


