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BAGGRUND FOR FREMTIDENS 
SLAGTEKALVEPRODUKTION 





Flere kalve til opfedning i DK



Udvikling i nettotilvækst og form (DH)

 En negativ tendens i produktivitet for HOL-tyre over en længere årrække

 Hvad skyldes nedgang? 

 1/3 Genetik

 2/3 Management

 I de bedste besætninger, ligger 60 % af DH-kalvene over 650 g/dag (uændret 
Vækstindeks)



BETYDNING AF X-KALVE SAMT VALG AF 
KØDKVÆGSRACE/-GENETIK



Tilvækstkurve fra 0 til 12 mdr v. DKC
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AU Projekt: Styrk slagtekalveproduktionen 2013 - 2015

DH X-Tyrene vokser i gennemsnit 200-250 gram mere per dag end DH tyrene
DH X-Kvierne følger med DH tyrene frem til de 8 måneder, hvorefter de taber tilvækst
JER X-tyrene følger med DH tyrene frem til de 8 måneder, hvorefter de stiger i tilvækst
JER X-kvierne kan ikke følge med
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Klassificering ved 12 mdr.



• Kompensere for 
renracede kalve, med 
ringe genetiske 
egenskaber for vækst 

• Begrænse eksport ved at 
øge indtjening på 
slagtekalve i DK

• Få fornuftig økonomi i at 
fede slagtekalve i DK - på 
sigt uden støtte

• Begrænse produktionen 
af overskudskvier

Kalven med de store forventninger



Racevalg og X-indeks

Figur lånt af Viking

Intensive og ekstensive racer



X-INDEKS

 X-indekset er baseret på alle egenskaber med økonomisk værdi

 Alle faktorer der påvirker afregningen implementeres løbende

 DMS afregningsmodul baseres på X-slagtekalv

 X-forløb, -livskraft og -ungdyroverlevelse vægter højt i indeks.

Figur lånt af Viking



EKSISTERENDE OG NYE KONCEPTER, 
DER FORMER FREMTIDEN





Renracet HOL tyre passer ikke ind i disse koncepter



Slagtepræmie fra 2022

Støttekriterier for slagtepræmie 
er ændret:

 Maks. alder på kvier hæves 
fra 16 til 30 mdr.

 Vægtgrænse reduceres fra 
160 til 130 kg.

Ændringer tilgodeser: 

 Opfedning af Jersey og X-
jersey

 Ekstensiv produktion af 
kvier/stude

Forventet slagtepræmiesats i 
2022 på 900 kr./dyr



Mælkeproducentens mange muligheder

Mælkeproducent

Renracet kvier

Salg & Kvie 
eksport

Renracet tyre

DK-kalv

X-tyre

X-kvier

Ungdyr 
kødkvæg

Stude

Rødt oksekød

18-24 mdr.

8-12 mdr.
12-13 mdr.



Udvikling af DIN avlsstrategi

- En strategi der giver plads til kød

Figur lånt af Viking



ØKONOMI I PRODUKTION AF 
KALVE OG OKSEKØD



Muligheder for ”intensiv” opfedning

Dansk Kalv/ Klima kalv eller 
Himmerlandskalv 

< 12 mdr.

180-280 kg

> 3 EUROP for X-JER



DC Afregningsmodel der tilgodeser tunge kalve

 Dansk Kalv afregningsmodel tilgodeser tunge kalve. 

 Forbedre økonomien i X-kalve pga. højere slagtevægt

1,15 kr./kg



Budget for Dansk Kalv - 2022

Konklusion på Dansk Kalv
• Differencen mellem 

Holstein og X-kalve er 
forøget i takt med 
noteringsstigning på 
tungere kalve

• DMS Afregningsmodel 
tilrettes hvert år i januar. 
Evt. værdistigning på X-
kalve? 

• Bedst økonomi i DHxKØD
tyre. Fremtidig anvendelse 
af Y-vik….

• Dårlig økonomi i JER-tyre, 
trods stort fradrag. 

• Bliver HOL-tyre fremtidens 
Jersey kalv?



Ungdyr & ungdyr kødkvæg



Budget for Ungtyre & Ungdyr Kødkvæg - 2022

Konklusion på Ungtyre & Ungdyr Kødkvæg

• Ungtyre af ren HOL æder overskuddet op

• Med 90 % godkendelse til Ungdyr Kødkvæg, 
opnår X-kalvene + 2,68 kr./kalv/dag ift. HOL 
tyr til DK-kalv

• Samme DB for X-tyre til ungdyr kødkvæg som 
til DK-kalv. MEN Bedst økonomi pr. stiplads ved 
DK-kalv



….. og stude



Premium Kvier

Krydsningskvier kvalitetskrav:

• 250-360 kg Optimalt 280 kg

• 18-42 mdr.  

• Klasse 4 Optimalt klasse 5

• Farve   3 - 4 Optimalt farve 3

• Fedme 3 - 4 Optimalt fedme 3

• Afregning efter fedt marmorering (2023)

Sådan skal disse krydsningskvier se ud, hvis vi vil skubbe det 
udenlandske kød ud af køledisken?



De lidt mere ekstensive racer såsom Angus og Hereford er 
gode til indkrydsning, ved ønske om høj fedtmarmorering

Afregning efter fedtmarmorering 

Eksempel fra svensk klassificeringssystem



Budget for Ung kvie & Premium kvie - 2022

Konklusion på Ung kvie & Premium kvie

• Notering for ungkvie på <16 mdr. er for lav og 
giver et lavt DB ift. HOL tyre til DK-kalv

• Premium kvie af DH x KØD (intensiv race) giver 
det bedste DB pga. høj notering og få foderdage 
(19,2 mdr. slagtealder)

• Premium kvie af DH x ANG giver et DB på -0,16 
kr./dag ift. DH x KØD og -0,72 kr./dag ift. DH x 
KØD til DK-kalv. Økonomisk gevinst må 
forventes ved afregning efter fedtmarmorering



OPSAMLING



Opsamling
Kvalitet fremfor kvantitet

Fremtidens slagtekalv er indkrydset med kødkvæg, uanset koncept!

 Holstein tyre bliver fremtidens nye ”Jersey tyr”

 Øget brug af Y-vik kødkvæg til intensiv produktion

Valg af kødkvægsrace til indkrydsning afhænger af produktionskoncept

 Intensive racer til intensive produktion (DK-kalv og ungdyr kødkvæg)

 Ekstensive racer til ekstensiv produktion (Premium kvie & evt. stud)

 Vælg kødkvægsfar efter produktionskoncept og X-indeks

Økonomi ved produktion af kalve og –oksekød

 Bedst økonomi opnås ved DH x KØD tyre til “DK-kalv” eller
“Himmerlandskalv” (~9 kr./dag)

 Stort potentiale i DH x KØD kvier til “Premium kvie” på 19,2 mdr. 

 Fremtidig afregning efter fedtmarmorering, kan øge værdi af DH x ANG 
kvier til ”Premium kvier” 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

SPØRGSMÅL?


