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Krydsningskalve – Resultater fra forsøg og produktionsøkonomi for 
forskellige produktioner 
Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet/SEGES og Per Spleth, SEGES  
  
Der sker en fortsat stigning i anvendelsen af sæd fra kødkvægstyre i malkekvægholdet. I 2015 
anvendtes over 120.000 sæddoser. Der er altså omkring 50-60.000 krydsningskalve til rådighed 
for kødproduktion. Indtil nu har der været en begrænset anvendelse af fx y-vik sæd, så derfor er 
der både krydsningstyre og krydsningskvier, der skal fedes op. Af de 120.000 sæddoser er de 
15.000 anvendt til Jerseykøer. Det betyder, at der er ca. 3.000 Jerseykrydsningskvier, der skal 
opfedes. Når Jersey krydsningskvier nævnes her, er det fordi disse passer mindre godt til de nu-
værende afregningskoncepter, og fordi deres vækstevne er mindre end fx Holstein krydsnings-
kvier. Indtil nu har vores forsøg omfattet krydsningskalve af begge køn slagtet ved enten 8 må-
neder (kalvekød) eller 12 måneder, men i år har vi gjort et indledende forsøg med at slagte 
krydsningskvier ved 15,9 måneders alderen. 
 
Produktion af 12 måneders krydsningskalve  
Der er over to årgange produceret ca. 100 stk. 12 måneders slagtekalve på Danmarks Kvæg-
forskningscenter. Som kontrolgruppe er indgået Holstein (DH) tyre. Som kødkvæg (KØD) har der 
været anvendt Blåkvæg og Limousine tyre. Følgende 4 krydsningskombinationer har indgået: DH 
x KØD tyre, DH x KØD kvier, JER x KØD tyre og JER x KØD kvier. Kalvene er indkøbt ved 3 
ugers alderen. Alle 5 kategorier er fodret ens fra indsættelse til 12 måneder. Der er lavet indivi-
duel foderregistrering fra 4 til 12 mdr. 
DH x KØD tyre har vokset mest og JER x KØD kvier mindst, mens DH x KØD kvier og JER x 
KØD tyre har vokset på niveau med DH tyre. Foderudnyttelsen er ca. 15 % dårligere for kvierne 
og især fra 8-12 måneder forringes kviernes foderudnyttelse markant. Krydsningstyrene har bed-
re foderudnyttelse end DH tyre, og måles det som nettofoderudnyttelsen er den væsentligt for-
bedret. Krydsningstyre- og –kvier har i alle tilfælde en bedre EUROP form klassificering og der-
med en højere kg pris for slagtekroppen. Man kan regne med ca. 2500 kr. højere afregning for en 
DH krydsningstyr og ca. 1200 kr. højere afregning for en JER krydsningstyr sammenlignet med 
en ren DH tyr, når alle er slagtet ved 12 måneder. Det skyldes såvel den større slagtekrop og 
bedre form, og at 7 ud af 10 DH krydsningstyre og de 4 ud af 10 JER krydsningstyre opnåede 
kødkvægstillæg (dvs. EUROP form over 7,5), hvilket ingen DH tyre kan opnå.   
 
Produktion af 15,9 måneders krydsningskvier 
Der er lavet en indledende undersøgelse, hvor kvierne opfodret intensivt indtil 12 måneder har 
skiftet til en mindre energirig ration i de sidste 4 måneder før slagtning ved 15,9 måneder. Med 
denne fodring ville vi sikre, at kvierne ikke blev for fede til slagtning og samtidig undersøge, hvor-
dan deres tilvækst og foderudnyttelse blev i de sidste 4 måneder. Planen var desuden, at kryds-
ningskvierne ved 15,9 måneder skulle veje det samme som de tilsvarende krydsningstyre ved 12 
måneder. Kvierne voksede ca. 800 g/dag - JER krydsninger ca. 50 g/dag mindre end DH kryds-
ninger over den 4 måneders periode.  
15,9 måneders kvier eller 12 måneders tyre: Ved slagtning var deres levende vægt - som plan-
lagt – ret tæt på de tilsvarende tyres. Dvs. ca. 575 kg for DH og ca. 515 kg for JER krydsnings-
kvierne. Hvis vi ser på tværs af de to morracer og kun sammenligner tyre ved 12 måneder med 
kvier ved 15,9 måneder, så var kviernes slagteprocent ca. 2-3 % -enheder lavere, EUROP for-
men 0,8 lavere, EUROP fedme godt 1 højere (3,8 mod 2,7) og kg-prisen ca. 70 øre lavere, hvilket 
gav en afregningspris der var ca. 600 kr. lavere.  
15,9 måneders kvier eller 12 måneders kvier: Sammenligner vi i stedet kvierne ved 15,9 måneder 
med kvierne ved 12 måneder, fandt vi, at slagtekroppen var øget med ca. 30 kg for DH og ca. 45 
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kg for JER krydsninger og at den samlede afregning var steget med knap 1200 kr. for DH og med 
1450 kr. for en JER krydsningskvie. Marginalt betragtet skal man altså se på, om der er økonomi 
i at få 10-12 kr./dag til foder og pasning mm. 
 
Produktionsøkonomi for de forskellige produktioner 
Ud fra forsøg og viden fra praksis har vi regnet produktionsøkonomi for en del af de forskellige 
produktioner af slagtekalve, der baseres på kalve født i malkekvægsbesætningerne. Generelt 
afhænger det økonomiske resultat af mange forhold ude i besætningerne. Det er bl.a. forskelle i 
management, tilvækstniveau og især pris på foder, der er afgørende for resultatet, og disse for-
hold kan svinge meget fra besætning til besætning. Så figuren, der viser restbeløb pr. foderdag 
for de forskellige produktioner af slagtekalve, er baseret på en gennemsnitsbetragtning. Derud-
over vil det også være forskelligt fra besætning til besætning, hvilket restbeløb pr. dag, der vil 
være acceptabelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 Budgetforslag
Koncept Tyre Kvie Dansk Kalv Stor kvie X-Kvie X-Kvie

Race

DH 80% tyr 

9,8 mdr.

DHxKØD tyr 9,8 

mdr.

DJ tyr 9,8 

mdr.

DJxKØD tyr 

9,8 mdr.

DHxKØD tyr

u 8 mdr.

DHxKØD 

kvie u 8 

mdr.

u 8 mdr.

DH ungtyr 11 

mdr.

DHxKØD ungtyr 

12 mdr.

DHxKØD kvie 

9,8 mdr.

DHxKØD kvie 

15,9 mdr

DJxKØD kvie 

9,8 mdr.

DJxKØD kvie 

15,9 mdr.

Indkøbspris kalv 850 1.600 150 800 1.600 850 850 1.600 950 950 300 300

Transport 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Indkøbsvægt (kg) 55 60 30 50 60 55 55 60 55 55 45 45

Bruttotilvækst/dag 1,3 1,3 1 1,2 1,3 1,1 1,25 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0

Slagtevægt (lev.) 388 390 320 366 346 300 450 551 361 544 356 500

Slagtet vægt 198 218 160 190 194 162 234 314 195 294 185 265

Foderforbrug FE/kg tilv. 4,4 4,3 4,8 4,4 4,3 4,2 4,8 5,0 4,6 5,6 5,0 5,8

Foderdage 256 254 290 263 220 223 316 351 255 445 283 455

Foderpris (kr./FE) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,75 1,75 1,8 1,5 1,8 1,5

Foderomk. (kr.) 2.639 2.554 2.506 2.503 2.217 1.852 3.318 4.295 2.535 4.111 2.797 3.959

Slagteprocent 51 56 50 52 56 54 52 57 54 54 52 53

Halm/dyrlæge omk. 500 500 400 400 400 400 400 600 500 500 500 500

Klassificering 3,7 6,5 3,0 5,8 6,3 5,5 4,0 8,0 6,2 6,5 5 6,5

Kg pris slagtet incl efterbet. 26,00 27,50 22,00 26,00 28,00 27,00 26,00 27,00 26,00 26,00 25,50 26,00

Værdi af slagtekalv 5.148 5.995 3.520 4.940 5.432 4.374 6.084 8.478 5.070 7.644 4.718 6.890

Restbeløb u. præmie 1059 1241 364 1137 1115 1172 1416 1883 985 1983 1021 2032

Rest u. præmie pr. dag 4,13 4,89 1,26 4,32 5,06 5,26 4,48 5,37 3,86 4,46 3,61 4,46
Præmie 750 750 375 750 750 375 750 750 750 750 750 750

Restbeløb m. præmie 1809 1991 739 1887 1865 1547 2166 2633 1735 2733 1771 2782

Rest. m præmie pr. dag 7,06 7,84 2,55 7,17 8,46 6,94 6,85 7,51 6,80 6,14 6,27 6,11

DB pr Dyreenhed 5789 6053 2634 6300 6857 5195 5271 5155 5741 6652 5775 6041

Forudsætninger 2016

Slagtepræmie 750 Forventet

Notering er 700 kr for en 50 kg HOL/RDM kalv + 30 kr pr kg op til 70 kg

Tillæg for DHxKØD tyrekalve + 600 kr  DHxKØD kviekalve er samme pris som en DH tyrekalv

JERxKØD tyrekalve er samme pris som en DH tyrekalv + 100 kr

JERxKØD Kviekalve er minus 400 kr i forhold til en DH tyrekalv. 

UngtyrDansk Kalv Dansk Kalv
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