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Når vi i denne forbindelse snakker om ‘tab’ af kvier, tænker vi på kvier, der er produceret og har 
optaget staldplads i kortere eller længere tid, uden at de ender med at bidrage til mælkeproduktion. 
Det vil sige levendefødte kvier, der er døde, aflivede eller slagtede. De kvier der slagtes, 
repræsenterer en eller anden form for værdi via slagteprisen, og nogle vil derfor argumentere for, at 
man ikke kan sige de udgør et tab. Ikke desto mindre bruges der i den situation dyreenheder på 
dyr, der ikke bidrager til mælkeproduktion – dyreenheder, der i stedet kunne være brugt på 
malkende køer. 
 
Værd at vide hvor i kviernes liv tabet opstår 
For at finde de bagvedliggende årsager, er det vigtigt at vide hvor i kviernes liv, tabet ligger. 
Litteraturen viser, at fejlfinding i kvieproduktionen, med fordel kan systematiseres indenfor følgende 
”kvie-perioder”: 
 
• Nyfødt – 2 mdr. 

• 2 mdr. – kønsmodenhed 

• Løbekvie 

• Kælvekvie 

• Kælvning – 150 dage efter kælvning 

 
Når de første 150 dage efter kviens første kælvning hører med, skyldes det at en del af de 
problemer, som forårsager at 1.kalvskoen ikke kommer ordentligt fra start efter kælvningen, kan 
relateres til opdrætsperioden. Så en stor andel 1.kalvskøer, der sættes ud i løbet af de første 60 
dage efter kælvning, kan være et fingerpeg om, at der skal ændres på noget managementmæssigt i 
en af de forudgående kvie-perioder. 
 
Data fra Kvægdatabasen viser, at der er tab i alle kvie-perioder, og som gennemsnit afgår cirka 20 
% af en levendefødt kvieårgang frem til 1. kælvning. Cirka en fjerdel af 1.kalvs køerne når ikke at 
kælve 2. gang (figur 1). Stor variation mellem besætninger betyder, at der er noget at hente for 
mange. 
 

 
Figur 1 Illustration af kvie-tab fra levendefødt til 2. kælvning 
 
 
Foderdage per produceret kvie 
Traditionelt set bruger vi blandt andet nøgletallet ’Alder ved 1. kælvning’, som indikator for hvordan 
kvierne præsterer. Men de kvier der er døde, aflivede eller slagtede undervejs, har i kortere eller 
længere tid ædt foder, optaget staldpladser og der er brugt arbejdstid, dyrlæge- og måske 
avlsomkostninger på dem. Så for hver kvie der er nået frem til kælvning, er der brugt flere 



foderdage, end dem der indgår i nøgletallet ’Alder ved 1. kælvning’. I figur 2 er afbildet 13 
forskellige bedriftseksempler, hvor alder ved 1. kælvning (23,0 til 25,9 mdr.) er udvidet med det 
antal mdr. (0,7 til 4,7 mdr.) der er brugt på kvier, der er døde, aflivede eller slagtede undervejs. 
 
I nogle af besætningerne, er tabet af kvier så lille, eller sker meget tidligt, at det ikke ændrer ret 
meget på antal foderdage (mdr.) pr. produceret kælvekvie i forhold til kælvningsalderen, men i 
andre besætninger ændrer nøgletallet ’Alder ved 1. kælvning’ sig med næste 5 mdr. når vi 
udtrykker det per produceret kvie. 

 
Figur 2 Besætningseksempler på nøgletallet ’Foderdage pr. produceret kvie’ 
 
Nøgletallet ’Foderdage per produceret kvie’ kan være med til at øge bevidstheden om, hvorvidt 
produktionen af kælvekvier i den enkelte besætning lever op til den strategi man har lagt, eller om 
der er behov for at dykke ned i kvie-perioderne og vurdere de bagvedliggende årsager. 

 


