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Klimavenlige bøffer 
KLIMA Seges står i spidsen for et stort samar-
bejde, der har som mål at fremavle verdens bed-
ste bøf. Videnscentret vil blandt andet gå efter 
bedre ressourceudnyttelse og mindre metan-ud-
ledning. 

Konkret skal der analyseres data fra hele 12.000 
krydsningskalve. Det er en kæmpe mængde da-
ta, som også vil kunne gøre gavn på eksempelvis 
fodrings- og managementsiden. 

Der skal blandt andet arbejdes på opsamling og 
bortskaffelse af metan fra køerne i stalden, hvor 
forskellige metoder er på tegnebrættet. Eksem-
pelvis testes brugen af rapsfrø som fedtkilde til 
reduktion af metan-udskillelsen samt tilsæt-
ningsstoffer, der kan reducere metan betydeligt 
og give langt større reduktion end effektivitets-
udvikling.

Projektet sker i samarbejde med Arla, Danish 
Crown, Viking, Allflex Danmark, Aarhus- og 
Københavns Universitet. 

 Tjen nok på dine 
kødkrydskalve
ØKONOMI Nu kan du trække en liste i DMS, som 
viser, hvad du kan forvente at få i merbetaling for 
dine kødkrydskalve. Det hjælper dig til at få den 
rigtige afregningspris. Det skriver Seges. 

I afregningsmodulet får alle kalve beregnet en 
individuel pris, som tager hensyn til kalvens køn, 
racekombination og vægt, morens vækstindeks 
og kødkvægtyrens genetik. Der er også en ekstra 
gevinst ved at bruge afprøvede tyre fremfor uaf-
prøvede tyre. 

Kødkvægtyrens genetik udregnes ved brug af 
X-kalv-indekset. I det indgår avlsværditallet for 
nettotilvækst og slagteform. Jo højere X-kalv-
indeks, jo bedre slagteresultater og dermed 
afregningspris. 

Hvis din slagtekalveproducent eller handels-
mand ikke anvender afregningsmodulet, har du 
mulighed for at bruge listen »Kalve til salg« i DMS.  
Kødkvægstillægget er som udgangspunkt delt 
ligeligt mellem dig og slagtekalveproducenten 
eller handelsmand, men det er til forhandling, gør 
Seges opmærksom på. Dermed kan du sagtens 
forhandle din del op.

Nedsæt smitterisiko 
med kalvetjek 
SALMONELLA Du kan med fordel bruge værktø-
jet »KalveTjek« til at nedsætte risikoen for sal-
monellasmitte i dine kviehoteller. Det skriver 
Seges 

Således får du løbende tilsendt en gratis sta-
tus på leverandørbesætningerne, baseret på ud-
træk fra Kvægdatabasen. 

Den sendes på mail, så tit du ønsker det og kan 
eksempelvis være på en fast ugedag. Listen in-
deholder oplysninger om, hvor mange dyr leve-
randøren har indkøbt de seneste tolv måneder 
samt informationer om leverandørernes salmo-
nellaniveau.  

På den måde kan man følge leverandørbesæt-
ningerne og om nødvendigt opsætte yderligere 
krav i forhold til overvågning. Det er også muligt 
at få oplyst antistofværdier og kalvedødelighed. 
Det kræver blot, at leverandøren har givet sin til-
ladelse med en samtykkeerklæring. 

Du kan bestille KalveTjek ved at kontakte 
Seges. 

På DLBR Slagtekalves 
sommermøde fortalte 
dyrlæge Lene Jensen, 
LVK, om gode resulta-
ter ved nedtrapning af 
mælkemængden hos 
leverandøren efter-
fulgt af høj tildeling 
hos slagtekalveprodu-
centen.
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SLAGTEKALVE Der er noget at 
hente, hvis slagtekalveprodu-
center kan få leverandørerne 
til at trappe tildelingen af sød-
mælk til kalvene ned den sid-
ste uge inden flytning fra mæl-
keproducenten og selv lægge 
ud med en høj tildeling af 
skummetmælk.

- Og hvis det ikke er mu-
ligt at få mælkeproducenten 
med på at nedtrappe, så er der 
i hvert fald en idé i, at I selv 
giver en høj mælkemængde, 
når I modtager kalvene, lød 
det fra dyrlæge Lene Jensen 
fra LVK, da DLBR Slagtekalve 
holdt sommermøde hos Ras-
mus Alstrup ved Videbæk.

Med sig havde hun resultater 
fra Seges-projektet, »Fra Kalv 
til Krog«, hvor man havde for-
søgt sig med forskellige mæl-
kefodringsstrategier hos Ras-
mus Alstrup og et udpluk af 
hans leverandører.

Halvdelen af kalvene i forsø-
get fortsatte med en konstant 
høj mælketildeling hos leveran-
døren inden flytningen, mens 
den anden halvdel blev ned-
trappet. Hver af disse grupper 
blev så igen delt i to, hvor den 
ene blev tildelt en høj andel af 
skummetmælk – syv liter el-
ler mere – mens den anden fik 
en lav andel af skummetmælk 
– fem liter eller mindre.

I en tabel kunne Lene Jen-
sen vise, at de kalve, der var 
blevet nedtrappet og efterføl-
gende havde fået en høj mæl-
kemængde, havde den laveste 
slagtealder af de fire grupper. 
295 dage mod et gennemsnit 
på 298. Slagtevægten var li-
geledes højere end gennem-
snittet med 203 kilo mod 201 

i gennemsnit. Mens tilvækst-
værdien også var højere end 
gennemsnittet.

Samtidig lå kalvene i grup-
pen med nedtrapning – og 
efterfølgende høj tildeling – 
lavere end de andre ved slagte-
fund af både leverbylder, lun-
gear og bughindear.

Råd til at betale 
leverandøren mere
Økonomisk kommer ned-
trapningen dog til at koste 
for mælkeproducenten inden 
salget til slagtekalvsbesætnin-
gen. Ifølge Seges-udregninger-
ne kommer management og 
tabt tilvækst til at trække ned, 
så mælkeproducenten mister 
69,62 kroner pr. kalv.

- Men for jer slagtekalvepro-
ducenter vil nedtrapning og 
efterfølgende høj mælketilde-
ling give en ekstra værdi, som 
også burde give plads til at be-
tale mælkeproducenten lidt 
mere, hvis han går med til at 
trappe kalvene ned, fastslog 
Lene Jensen, der kunne se for-
søget give et dækningsbidrag 
på 1.422 kroner pr. produce-
ret kalv og 1.982 kroner pr. år-
skalv. Ved konstant mælketil-
deling hos mælkeproducenten 
og høj tildeling hos slagtekal-
veproducenten lød dæknings-
bidraget på 1.292 kroner pr. 
produceret kalv og 1.767 kro-
ner pr. årskalv.

- Forsøget tyder i hvert fald 
på, at der er noget at hente bå-
de i forhold til sundhed og til-

vækst, hvis mælkemængden 
bliver nedtrappet inden salg, 
og slagtekalveproducenten 

starter op med høj mælke-
mængde i besætningen, fast-
slog hun.

Lene Jensen, LVK-dyrlægerne, fremlagde resultaterne fra forsøget med mælkefodring.

130 så på nyt 
staldanlæg
SLAGTEKALVE Mens sektordirktør i Landbrug & Føde-
varer, Ida Storm, og direktør for Himmerlandskød, Lars 
Andersen, snakkede noteringer på slagtekalve og frem-
tidsudsigter- og muligheder for de danske slagtekalvepro-
ducenter og dyrlæger, rådgivere og forskere holdt fagli-
ge oplæg på DLBR Slagtekalves sommermøde, fik de 130 
deltagere også muligheden for at se nærmere på Rasmus 
Alstrups nye starterstalde på matriklen ved Videbæk.

Sidste år leverede Rasmus Alstrup, Bangsbo Slagtekal-
ve, 3.000 kalve slagtning, og med 420 nye stipåladser i 
modtageranlægget er kapaciteten blev udvidet. Det åbne 
anlæg er bygget med bokse, der hver skal huse 8-10 kal-
ve. Boksene er separerede med betonvægge for at undgå 
smittefare, mens de nye kalve bliver fodret i skål.

Det nye starteranlæg med 420 stipladser blev nærstuderet 
af de 130 deltagere på DLBR Slagtekalves sommermøde.

Gode resultater 
med nedtrappet
mælkemængde


