
Tæt på forbrugeren 
Gert og Pia Andersen, Slagtekalveproducenter

Kvægkongres Mandag 19.00 – 19.45



Pia og Gert – Hvem er vi



Vores slagtekalveproduktion på Langeland

Overtog gården i 2000

 600 kalve til Dansk Kalv

Udvidelse i 2004

 1000 kalve til Dansk Kalv

 Senere udvidelse til 1500

Vi producerer i dag

 1400 Dansk Kalv (20 % X-kalve)

 Driver 220 ha (korn på 150-170 ha)

Mandskab

 Gert og Pia samt 2 landmænd ansat 
på fuldtid



Staldanlæg

Sætter alle kalv ind i udendørs 
starterstald 

Mellemstald med dybstrøelse

 Varierende holdstørrelser 
(15, 30 eller 60 kalve/hold)

Slutstald med dybstrøelse



Krydsningskalve
 40 % krydsningskalve af indsatte

 Både tyre og kvier

 Afregnes i DMS

 Slagtes som Dansk Kalv

 Erfaring med JER X BLK



Sådan sikrer vi indsættelse af robuste kalve
Kalveleverandører
 Indsætte fra 10 faste kalveleverandører på Fyn 

og Langeland

 De resterende kalve kommer fra kalveformidler 
(20 leverandører)

God dialog og godt samarbejde med både 
leverandører og formidler
 Stiller krav til kalvene

 Laver leverandøropgørelse. Er kalvene ikke gode 
nok, frabedes kalves fra disse leverandør-
besætninger



Leverandøranalyse 2017 - oversigt



Management omkring småkalve
 Indsætter kalve i hold á 7-8 stk.

 Nye kalve indsættes hver 3. uge

 Har tidligere haft sutteautomater, men 
valgte manuel fodring i nyt system

 Småkalve tildeles mælk i spande, indtil 
alle kalve drikker ens. Herefter 
anvendes trug

 Én daglig mælketildeling (10 år). 
Fungerer godt på bedriften 

 Mælkeerstatning: Gul E-lac

 Kalvene tildeles fra indsættelse og frem 
til 4-4,5 mdr. færdigfoder med 18 % 
protein samt hø

 Der anvendes om nødvendigt dækken til 
de mindste og til utrivelige kalve



Management - Større kalve 
Fodring
 Anvender eget korn (50 % byg & 50 % hvede) samt Kalve T med 29,5 % 

protein

 Ensilage (bla. hundgræs og afpudsning fra græsarealer) til alle kalve hver 
dag

 Har ekstra E-vitamin i alt foder hele året rundt



Dybstrøelse til alle kalve
Vi har det bedst med at producere kalve på halm

 God dyrevelfærd

 Håndtering af halm er tidskrævende og kræver ekstra bemanding



Sundhed og sygdomme

 Markant bedre sundhed efter ibrugtagning af ny starterstald
 Det fungerer godt først flytte kalve ældre end 4 mdr.
 Færre tilfælde af luftvejslidelser
 Kalvedødeligheden er faldet og der mistes færre kalve i mellemstalden

 Ingen diarré og meget sjældent coccidiose (særligt fra én leverandør)

 Ved rettidig behandling undgås symptomer for Mycoplasma Bovis

Medicin
 ADD værdi på 1,4

 Vaccinerer ikke



Sådan sikrer vi høj velfærd og god bundlinje

 Halmkalve

 Brug af eget korn (har det godt med at han selv kan justerer til). 
Det har altid fungeret bedst

 Grovfoder fravalgt pga. det store arbejde der ligger i håndtering

 Optimal pasning alle ugens 7 dage

 Fokus på at indsætte robuste kalve

 Fokus på at lave gode kalve og opnå en høj godkendelsesprocent



Effektivitetsopgørelse for 2017



Effektivitetsopgørelse for 2017



LANGELANDSKALVEN - Vores egen lille niche
Sådan lykkes det at få skabt 
”Langelandskalven”

Fordele

Positiv respons fra de lokale forbrugere

Lokalt kød i køledisken

Skaber en god historie

Ulemper

Det er svært at bruge hele dyret

Det er ikke noget man bliver rig af



Sådan oplyser vi vores forbruger
Facebook

 Mange af de lokale forbrugere, 
følger os på Facebook

 Ingen politiske bagtanker

 Den gode historie 
 billeder af den aktuelle 

langelandskalv
 Livet på gården



Sådan oplyser vi vores forbruger
Åben stald

 Vores stald er åben for interesserede
 Besøg af børnehaver, skoleklasser, mælkeforening, 

husdyrforening mfl.

 Får altid kun positiv feedback

Medvirker gerne i diverse omtale af Dansk Slagtekalveproduktion

 Siger ikke nej, hvis det er noget der giver mening og som kan skabe 
en god historie



Ansigtet ud til forbrugerne
Vi kommer langt med en positiv indstilling!



Tak for opmærksomheden
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