Jaarverslag St Roodbont Fries Vee 2018
Het bestuur heeft in 2018 vier keer vergaderd. De actuele stand van zaken besproken, waaronder de
alarmerende situatie van de afname van het aantal Fries Roodbonte koeien. De afname is een direct
gevolg van de fosfaatwetgeving. De veehouders moesten minder koeien houden en de keus is vaak
gemaakt om Fries Roodbonten dan maar weg te doen. Het aantal bij ons geregistreerde vrouwelijke
koeien daalde van 580 naar bijna 400.
Er zijn 1 nieuwsbrief uitgebracht.
We proberen elk jaar van 1 stier sperma in te vriezen. Dit jaar is samen met de BIO-KI de stier BIO
Skúster Marten ingezet. Dit sperma is inmiddels beschikbaar voor de veehouders.
De jaarbijeenkomst werd gehouden op 20 oktober 2018 in Haulerwijk. ’s Ochtends een presentatie
van Gerbrand van Burgsteden van CRV over stamboekregistratie. ’s Middags hebben we een bezoek
gebracht aan het bedrijf van Bas de Boer in Haulerwijk.
Het bestuur heeft zich samen met de St. Zeldzame Huisdierrassen sterk gemaakt bij de minister van
Landbouw voor een tegemoetkoming voor de koeien van zeldzame rassen. In 2018 hebben deze
gesprekken geleid tot voorzichtige vooruitgang, maar nog niet tot concrete afspraken. In 2019 gaan
we hier mee door.
In 2018 is de regeling DNA-onderzoek tot stand gekomen. Koeien waar de afstamming niet volledig
of in het geheel niet bekend is, maar waarschijnlijkheid wel tot het ras Fries Roodbont behoren,
kunnen door DNA-onderzoek tot het ras verklaard kunnen worden. Een mooie regeling waar
inmiddels een aantal dieren voor aangemeld zijn.
Twee bedrijven met Fries Roodbonte koeien, die niet aan stamboek deden, zijn door DNA-onderzoek
stamboekwaardig verklaard. De alle koeien op beide bedrijven zijn inmiddels S-stamboek
geregistreerd, zij het met (deels) onbekende afstamming. Hiermee is het aantal geregistreerde Fries
Roodbonte koeien met ruim 200 toegenomen. Een prachtig resultaat.
In 2018 is er veel media-aandacht geweest voor de Fries Roodbonte koe. Zowel de regionale als de
landelijke pers heeft artikelen en uitzendingen gewijd aan deze mooie koe. Dit heeft er in ieder geval
toe geleid dat er 6 hobby- en zorgboerderijen Fries Roodbonte koeien aangeschaft hebben. Ook is er
weer aan meer (melkvee)bedrijven sperma verkocht.
CRV heeft drie Fries Roodbonte stieren (Folker 5592, Rivelino 533 en Eelke) in haar pakket
opgenomen. Via de website van CRV zijn deze stieren bij CRV te bestellen.

