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Kvægbrugets indsats for at sikre en stadig 
faldende eksport af spædkalve styrker 
landets økonomi og giver politisk bonus. 
Aktuelt er slagtekalveproducenternes ef
terspørgsel på kalve større end udbuddet.

Faldet i eksporten af spædkalve har for alvor bidt 
sig fast. Det senest tilgængelige tal fra maj – hvor 
2.330 spædkalve forlod landet mod 4.126 dyr i 
samme periode sidste år – viser, at udførslen af 
spædkalve gik tilbage for tiende måned i træk. 
Sammenholder man den samlede eksport for 
årets første fem måneder med det tilsvarende 
tidsrum i 2014, faldt eksporten med 30 pct. fra 
19.000 til 13.000 spædkalve.

Tallene glæder Peder Philipp, formand for 
Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

”Fra politisk hold har man gjort det klart, at 
man opfatter eksporten af spædkalve som et 
etisk problem. De faldende tal viser åbenlyst, at 
vi arbejder på sagen. Det er ensbetydende med 
et signal om, at vi tager ansvar og skaber resulta-
ter på området,” fastslår Peder Philipp.

Ud over at få bremset for eksporten af spæd-
kalve til Holland bemærker Peder Philipp de øko-
nomiske og politiske fordele ved udviklingen.

”Ved at flere kalve bliver i Danmark, skaber vi 
økonomi, fordi vi skaber fulde kæder for vores 
slagterier og på den måde er med til at åbne for 
et større apparat. Det giver flere arbejdspladser,” 
siger Peder Philipp og retter blikket mod det po-
litiske udbytte.

”Landbrugets indsats ved at nedbringe eks-
porten har givet politisk bonus. Vi har været i 
stand til at få miljøministeren og fødevaremini-
steren i tale og få skaffet en forenklet anmelde-
ordning, som gør det lettere at starte kalvepro-

duktion i eksisterende stalde,” påpeger Peder 
Philipp.

Flere bagateller
Vejledningen om anmeldeordninger ved æn-
dring af staldsystem til slagtekalve trådte i kraft 
midt i juni. Den betyder fx, at man uden anmel-
delse eller godkendelse må ændre en kostald 
med bindsler og riste til ammekvæg med dyb-
strøelse.

”Det skyldes, at fjernelse af riste, opfyldning 
af kanal og flytning eller ændring af inventar kan 
betragtes som en bagatel. Derfor skal man kun 
anmelde skiftet af dyretype,” siger konsulent Mor-
ten Lindgaard, SEGES.

Samme forhold gælder, hvis man vil bruge en 
tom eller ’udtjent’ malkekostald til slagtekalve.

”Her skal man være opmærksom på de gæl-
dende lugt- og ammoniakkrav. Man må ikke ge-
nere naboerne med lugtgener, og miljøbelastnin-
gen må ikke stige fra ejendommens nuværende 
niveau,” fortæller Morten Lindgaard.

Mangel på kalve
En kontant faktor, der har bidraget til at beholde 
flere kalve på dansk grund, er slagtepræmien, som 
ved årsskiftet blev hævet fra knap 450 kr. til 700 kr. 
pr. dyr. P.t. er det dog så som så med gevinsten. En 
stor del af den går nemlig til mælkeproducenterne, 
som leverer kalve til landets cirka 200 slagtekalve-
producenter, fortæller konsulent Per Spleth, SEGES.

”Der er mangel på spædkalve, især i Sønderjyl-
land. Det hænger sammen med, at mange mælke-
producenter slagtede deres køer sidste år for ikke 
at komme i konflikt med mælkekvoten. Det har, 
sammen med den øgede efterspørgsel, medført, 
at prisen på en spædkalv er steget 200 kr.,” fortæl-
ler teamleder Per Spleth, SEGES.

Han forventer, at udbuddet af spædkalve vil 
nå op på et normalt niveau i løbet af august. Sam-
tidig understreger han, at der for mælkeprodu-
centerne er god økonomi i at satse på mere end, 
at kalven blot skal overleve.

”Restbeløbet pr. foderdag bliver 10 kr. ekstra 
ved at aflevere en tungere kalv til slagtekalvepro-
ducenten,” siger Per Spleth.

Vejen til en tungere kalv går via tildeling af rå-
mælk lige efter kælvningen og derpå mindst syv 
liter mælk dagligt i tre uger samt kraftfoder og en 
god hygiejne. Følger man den opskrift, får man et 
godt og letsælgeligt produkt ifølge Lasse Olsen, 
formand for Danske Slagtekalveproducenter.

”Vi vil gerne have raske og godt passede kal-
ve, der er i god kondition,” siger Lasse Olsen og 
opfordrer mælkeproducenterne til at lave flere 
krydsningskalve med kødkvæg.

”Krydsningskalve giver en bedre afregnings-
pris end de sortbrogede,” fastslår Lasse Olsen.

/Henrik Lomholt Rasmussen
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God råmælk, høj hygiejne og kønssorteret 
sæd er vigtige faktorer ved opdræt af kalve, 
som skal leveres til slagtekalveproducenten.

Hav fokus på management og god fodring af 
goldkøer for at sikre god råmælk. Hold kælvnings-
afdelingen ren og velstrøet, så kalvene ikke slikker 
lort i sig. Sørg for god hygiejne og godt strøede 
bokse i småkalvestalden for at beskytte kalvene 
mod smitte. Og sats på kønssorteret sæd.

Sådan lyder nogle af rådene om opdræt af 
spædkalve fra to mælkeproducenter, der leverer 
kalve til en slagtekalveproducent.

”Vi måler råmælkens tørstofindhold med brix-
måler. Er indholdet for lavt, giver vi goldkøerne 
noget mere protein, så de danner bedre råmælk. 
Det giver stærkere kalve. De får fire liter råmælk så 
hurtigt som muligt efter kælvningen,” siger Car-
sten Lindberg, mælkeproducent ved Videbæk.

Han leverer årligt omkring 150 kalve til slagte-
kalveproducent Karsten Willumsen ved Sunds. En 
stadigt voksende del af dyrene er krydsningskalve.

”Vi bruger sæd fra blåkvæg på dyr, jeg ikke vil 
avle videre på. Krydsningskalve har en højere til-
vækst, er billige i fodring og giver en bedre pris. 
Desuden aftager Karsten Willumsen både kvier 
og tyre,” påpeger Carsten Lindberg.

Bedre økonomi
Kønssorteret sæd hitter også hos Henrik Krarup 
på Øster Krarup ved Bækmarksbro.

”Vi inseminerer 40 pct. af køerne med kønssor-
teret sæd, fordi vi har for mange kvier i forhold til, 
hvad vi skal bruge. Vi vil hellere lave kødkvæg til 
Karsten (Willumsen, red.) i stedet for at fede kvier 
op til videresalg til mælkeproducenter. Det giver 
os plads til 80-100 kalve mere om året, og det gi-
ver en bedre økonomi,” forklarer Henrik Krarup.
Her har man også fokus på råmælk.

”Den får kalvene så hurtigt som muligt efter 
kælvningen og en gang til i deres første levedøgn. 
Kan vi se, at en kalv har behov for ekstra råmælk, 
får den det,” fortæller Henrik Krarup og tilføjer:

Giv kalven en god start
”Selv om kalvene går hos deres mor de før-

ste 12 timer af deres liv, malker vi køerne og gi-
ver selv kalvene mælk. Så er vi sikre på, at de får, 
hvad de skal have. Den overskydende råmælk 
kommer i vores råmælksbank.” 

Tre uger i kalvehytter
På Øster Krarup går kalvene i kalvehytter uden 
for stalden i de første tre uger af deres liv for at 
sikre dem imod smitteoverførsel. 3,5 liter mælk 
to gange dagligt i de første 14 dage bliver siden 
forøget til 2 gange 4 liter om dagen.

”Det er efter vores mening nok til at sikre 
dem den nødvendige tilvækst hos os. Vi bruger 
ikke pulvermælk, da vi har så mange køer, der 
kælver, at vi altid har mælk nok,” påpeger Henrik 
Krarup.

For at holde risikoen for smitteoverførsel 
nede bliver kalvehytterne vasket og desinfice-
ret, når et hold kalve flyttes ind i fællesbokse. 
Her går dyrene syv og syv sammen fire til seks 
uger i rene og tørre bokse. Ud over mælk får kal-
vene grønstartvalse for at sætte gang i dyrenes 
vomme.

”Det gør det nemmere for Karsten (Wil-
lumsen, red.) at fodre dem. Har jeg en kalv, der 
ikke fungerer, beholder jeg den, indtil han hen-
ter det næste hold seks uger senere,” oplyser 
Henrik Krarup.

Bedre sammenspil
Også Carsten Lindberg foretrækker at holde en 
svag kalv tilbage.

”Det giver et bedre samspil at være åben over 
for hinanden. Vi beholder kalvene en god må-
neds tid, så de vejer over 50 kilo, og får en snak 
om, hvorvidt de er gode nok ved afhentningen. 
Har en tilmeldt kalv fået fx diarré, venter vi til 
næste afhentning. Så kommer de op på at veje 
60-70 kilo og er bedre rustet til flytningen. Den 
er hård og stressende for en kalv,” påpeger Car-
sten Lindberg.

/Henrik Lomholt Rasmussen

Glæde hos Danish Crown
Eksportfald gavner Danish Crown.

Nedgangen i eksporten af spædkalve er vand på 
Danish Crowns mølle ifølge slagterivirksomhedens 
CEO Finn Klostermann.

”Vi får mere at slagte og får mere kød at sælge. 
Det gør vores omkostningsstruktur mere konkur-
rencedygtig, passer godt med åbningen af vores 
nye slagteri i Holsted og åbner for, at vi får brug for 
flere medarbejdere  i produktionskæden,” konstate-
rer Finn Klostermann.

Næste skridt bliver at få danskerne til i højere 
grad til at opfatte kalvekød som en hverdagsspise.

”Traditionelt er kalvekød festmad, og vi har 
godt fat i segmentet, der dyrker gastronomi med 
inspiration fra diverse madprogrammer i tv. Des-
uden er vi i gang med en produktudvikling, som 
skal gøre det forholdsvis dyre kalvekød mere kon-
kurrencedygtigt i forhold til fx kyllingekød,” siger 
Finn Klostermann og nævner hakket kalv og flæsk 
til karbonader samt billigere udskæringer fra for-
fjerdingen som eksempler. 

”Ud over at have en høj kvalitet er den type kød 
både magert, mørt og proteinrigt,” påpeger Finn 
Klostermann og opfordrer til et tæt samarbejde  
mellem mælke- og  slagtekalveproducenterne.

”Det giver mælkeproducenten en god pris for 
den enkelte kalv og får værdikæden til at hænge 
bedre sammen,” siger Finn Klostermann.

/Henrik Lomholt Rasmussen

Hils på hinanden
Møder med leverandørerne fremmer 
samarbejdet ifølge en slagtekalve
producent.

For nylig havde Steen Prebensen, slagtekalve-
producent ved Sønder Rind, besøg af repræsen-
tanter for sine 15 leverandører af spædkalve. 

”Ved at mødes får alle snakket sammen, lige 
som jeg knytter dem nærmere til mig, viser vo-
res produktion og kan fortælle, hvordan jeg 
mener, de kan lave bedre kalve til os. Til daglig 
ser jeg ikke leverandørerne, fordi en vognmand 
henter kalvene for mig,” siger Steen Prebensen.

Han har fået lavet et benchmarkingsystem, 
hvor den enkelte leverandør kan se, hvordan 
hans kalve ligger i forhold til de andre leveran-
dørers.

”De er selvfølgelig anonyme. Vi vil ikke hæn-
ge nogen ud,” understreger Steen Prebensen.

Han vil gerne have sunde kalve, der vejer 
over 50 kilo. Derfor råder han til at vente med 
at aflevere en kalv, som ’hænger’, indtil den er 
vokset til.

”Kalve under 50 kilo er svære at håndtere i 
store flokke. Og at særbehandle en syg kalv ta-
ger lige så lang tid som at passe 50 raske”, siger 
Steen Prebensen og efterlyser krydsningskalve.

/Henrik Lomholt Rasmussen

Foto: Torben  Worsøe
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Montering af bagkant og sand i sengebå
sene resulterede i en ydelsesstigning på 
fire kg mælk pr. ko på bare tre måneder.

Nogle gange kan en lille ændring gøre en stor 
forskel. Det har mælkeproducent Henrik Hau-
gaard oplevet. I løbet af tre dage fik han monte-
ret bagkant på sengebåsene til sine 300 køer og 
fyldt sand i. Køerne kvitterede prompte. På bare 
tre måneder steg ydelsen fra 31 til 35 kg mælk pr. 
ko. På årsbasis svarer det til en stigning fra 10.500 
kg mælk til 11.500 kg pr. ko.

Lille indsats 
– kæmpe forskel

”Jeg ville gerne have haft sand i sengene alle-
rede, da vi byggede stald for nogle år siden, men 
jeg var lidt nervøs for håndteringen. Nu er der så 
megen viden og erfaring på området, at vi godt 
turde kaste os ud i det,” fortæller Henrik Hau-
gaard, som driver Fladhøjgaard ved Aalestrup i 
Nordjylland.

Tog tre dage
Derfor fik han etableret en 20 cm høj bagkant i 
form af en træplanke på sengebåsene. Madras-
serne, som var i sengene, fik lov at ligge. Senge-

Renere køer, som ligger mere, er resultatet af de nye 
bagkanter og sand på Fladhøjgaard ved Aalestrup. 
Foto: SEGES.

Vis køletanken interesse en times tid eller to 
og forebyg stigning i kimtallet, når sommer
varmen sætter ind.

Forhåbentlig får vi lidt sommervarme i juli og 
august. Men husk, at sommertemperaturer stiller 
krav til kølekapaciteten på gården. At den ikke er 
helt optimal alle steder, vidner kimtallene fra sid-
ste sommer om. Her nåede det gennemsnitlige 
kimtal i nogle uger op over 40.000, hvor det nor-
malt ligger omkring 15-20.000. I år vil mange pro-
ducenter tillige i højere grad end sidste år have 
fyldte tanke, hvilket stiller endnu større krav til 
kølekapaciteten. Mangelfuld køling betyder ikke 
bare dårlig mælkekvalitet, men også et større 
energiforbrug. Derfor er der, ifølge servicetekni-
ker Kaj Busk, KB Køleteknik, nogle ting, som man 
med fordel kan tjekke her og nu.

ne havde i forvejen en fin længde, men blev med 
bagkanten yderligere forlænget med otte cm.

”Vi var tre mand plus en montør om arbej-
det, som tog os tre dage. Det var supernemt. Vi 
kunne godt have gjort det selv, men ønskede 
det gjort så hurtigt som muligt,” fortæller Henrik 
Haugaard. 

Helt andre dyr
Han er meget overrasket over den markante ef-
fekt, ændringen har haft. 

”Det er nogle helt andre dyr. En time efter 
malkning ligger alle og hviler. I det hele taget 
ligger de mere. De er langt renere og yder altså 
også pænt meget mere,” fortæller han. Som bo-
nus er gulvene desuden blevet mere skridsikre, 
fordi der trækkes lidt sand ud fra sengene.

I materialer har etableringen af bagkant iflg. 
Henrik Haugaard kostet 140 kr. pr. seng og inklu-
siv arbejdsløn omkring 180-190 kr., vurderer han. 
Udgifterne til sand er nogenlunde de samme 
som til halm.

”Der vil selvfølgelig være lidt mere slitage på 
fx gyllepumpe, men det opvejes til fulde af for-
delene,” lyder det fra Henrik Haugaard.

/Kirsten Marstal

Hold mælken kold i sommervarmen 
Tjek kondensatoren
Først og fremmest bør man tjekke kølekondensa-
toren. Den skal stå frit, må ikke være pakket ind i 
fx plader og må ikke stå i solen. 

”Forleden besøgte jeg en mælkeproducent, 
som havde den stående i et skur – ikke ideelt, 
fordi den samme luft kun bliver varmere og var-
mere,” fortæller Kaj Busk. 

Kondensatorens frontribber skal også tjekkes. 
Det er meget vigtigt, at de er rene. Ellers bliver 
kompressoren unødigt belastet, og så forlænges 
køletiden.

”Det har ikke kun betydning for kølingen, det 
koster også i kroner og øre. Det svarer til at køre i 
bil op ad bakke hele tiden – så bruger man altså 
mere benzin,” forklarer Kaj Busk. 

Endelig bør man tjekke, at alle blæserne virker. 
”En defekt blæser kan måske gå an om vinte-

ren – men om sommeren går det altså ikke,” lyder 
det fra Kaj Busk.

Vandmåler på pladekøleren
Han anbefaler også at montere en vandmåler 
på pladekøleren, så man kan se vandforbruget. 
Optimal køling kræver 2 liter vand pr. liter mælk. 
Pumper man 2.000 liter mælk i tanken, skal måle-
ren altså vise 4.000 liter. 

”Det lyder måske af meget, men det svarer jo 
bare til, at der skal en tredjedel af den mængde 
til, som en ko drikker i døgnet, for at mælken 
bliver ordentligt kølet,” forklarer Kaj Busk. Med 
ordentlig køling mener han, at mælken har en 
temperatur på maks. 4º C to timer efter malk-
ning. Det er desuden vigtigt at tjekke, at et evt. 
filter i vandforsyningen til pladekøleren ikke er 
stoppet, fordi det bevirker, at vandet løber for 
langsomt igennem.

Endelig anbefaler Kaj Busk et årligt serviceef-
tersyn af køleanlægget. Det kan man jo passen-
de lægge her først på sommeren.

/ Kirsten Marstal

Det er ikke nemt for kølekondensatoren at fungere 
optimalt, hvis ribberne er sat til med skidt. Foto: KB 
Køleteknik.
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Fra onsdag den 1. juli kan man 
på BoviSoft og SmartKoen se 
og bruge arbejdslisterne fra 
DMS Dyreregistrering og der
ved have liste over udvalgte dyr 
med i stalden.

Fælles arbejdslister og fælles be-
tegnelse. Onsdag den 1. juli skifter 
’Faste opgaver’ i DMS Dyrere-gi-
strering navn til ’Arbejdslister’, og 
fra samme dag kan arbejdslisterne 
også ses i BoviSoft og i SmartKoen.

”Arbejdslisterne er et rigtig 
stærkt arbejdsværktøj, som gør det 
nemt at opsætte og dele lister på 
bedriften, især nu når listen kan til-

Fælles arbejdslister i BoviSoft, SmartKoen og DMS 
Dyreregistrering

gås på både SmartKoen og BoviSoft 
i stalden,” siger Jesper Mortensen, 
ekstern konsulent.

Arbejdslister er lister til hjælp 
ved udpegning af dyr og skal place-
res i kalenderen under den ugedag, 
hvor arbejdet udføres. Er der tale 
om en opgave, som foretages flere 
gange om ugen, eller som ikke la-
ves på en fast dag, flyttes listen til 
den pågældende dag, hvor arbej-
det udføres.

Man kan derfor sidde ved pc’en 
og udvælge, hvilke køer der fx skal 
goldes. Ude i stalden kan man der-
efter på BoviSoft eller SmartKoen se 
listen med de dyr, der skal tages fra 
til goldning.

Mød 
SEGES Software 

på Landsskuet i Herning 
2.-4. juli i Hal Q hos Viking 

og få en snak om, 
hvilken it-løsning, der 

passer dig 
bedst.

Opsætningen af listen foregår 
nemt via DMS og bliver automatisk 
overført til både SmartKoen og Bo-
viSoft.

/Kirstine Svenningsen

Kalvepassere kæmper om, 
hvem der kan sænke øko
kalvedødeligheden mest det 
næste år.

1. juni kastede 30 økologiske kalve-
passere sig ind i kampen om at sæn-
ke kalvedødeligheden mest i hver 
deres besætning i løbet af det næste 
år. De deltager i ØkoKalvekampen, 
sat i værk af SEGES, Økologi. 

”Det er jo en sten i skoen på øko-
logisk kvægbrug, at kalvedødelighe-
den er større i de økologiske besæt-
ninger end i de konventionelle. Der-
for ønsker vi at sætte fokus på pro-
blematikken og ikke mindst på, hvad 

der skal til for at sænke dødeligheden 
hos økologerne, forklarer specialkon-
sulent Finn Strudsholm, SEGES. Kal-
vedødeligheden er knap en pct. hø-
jere i de økologiske besætninger og 
ligger i øjeblikket på godt otte pct. 

”Men økologerne skulle jo gerne 
bidrage til branchens mål om en kal-
vedødelighed på 5,5 pct.” lyder det 
fra Finn Strudsholm. I forhold til ko-
dødeligheden ligger økologerne fint 
på 3,5 pct. og har dermed nået bran-
chens 2018-mål.

Kalvepasserne i ØkoKalvekampen 
er fordelt på fem teams med hver sin 
rådgiver i spidsen. Det hold, som gen-
nemsnitligt reducerer kalvedødelig-

heden mest, vinder 20.000 kr. og en 
studietur til udlandet. Man kan følge 
de enkelte hold på Facebook Øko-
Kalvekampen og se hvem der fører i 
konkurrencen samt få gode råd om 
kalvepasning.                /Kirsten Marstal

Følg ØkoKalvekampen på Facebook

Kalvedødeligheden er knap en pct. højere 
i de økologiske besætninger end i de kon-
ventionelle.

En times kursus 
– stor effekt
SEGESdyrlæge: Inddrag med
arbejderne i besætningens pro
gram for smittebeskyttelse.

– ønsker god sommer 
og er tilbage med næste udgivelse 

7. august 2015.
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Instruktion og anerkendelse frem-
mer motivationen for at have fokus 
på smittebeskyttelse. Det mener dyr-
læge Lars Pedersen, SEGES, efter på 
forsøgsbasis at have holdt et kursus 
om emnet på en bedrift.

”Medarbejderne fik en times kur-
sus i ekstern og intern smittebeskyt-
telse, hvor vi bl.a. talte om flytning af 
dyr, håndtering ved kælvning, hygi-
ejne og rengøring af maskiner samt 
værktøj, kørselsveje og skift af støvler 
og tøj,” fortæller Lars Pedersen.

Efter kurset fik deltagerne et di-
plom som bevis for deres deltagelse.

”Mange bedrifter har udenlandske 
medarbejdere med begrænset land-
brugsfaglig baggrund, og som derfor 
har svært ved at forholde sig til bl.a. 
smittebeskyttelse. Et diplom er både 
et tegn på anerkendelse af og bevis 
på, at medarbejderne har fået ny vi-
den,” forklarer Lars Pedersen.

Han understreger, at en times kur-
sus ikke er nok til at dække besætnin-
gens program for sygdoms- og smit-
teforebyggelse.

”Man skal mere i dybden, men et 
introduktionskursus øger interessen 
og forståelsen for, hvorfor smittebe-
skyttelse er fundamentet i ethvert 
program for sygdomsforebyggelse,” 
siger Lars Pedersen.

/Henrik Lomholt Rasmussen
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