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Avl kalven præcis til det
den skal bruges til
Få fodfæste på kalvemarkedet og sæt turbo på den avlsmæssige fremgang
i mælkeproduktionen med to oplagte managementredskaber – kødkvægskrydsninger og kønssorteret sæd.
Langt de fleste renracede holsteintyrekalve har i dag et
fradrag på 200 kr. for dårlig genetik. Tilmed er spædkalvenoteringen lav. Desværre forventer slagtekalverådgiverne fra DLBR Slagtekalve ikke, at basisprisen for
en spædkalv, der p.t. ligger på ca. 550-575 kr., vil stige.
”Øget brug af kønssorteret sæd og kødkvægssæd
betyder, at der er rigeligt kalve med god kødmæssig
genetik på markedet. Og med stoppet for aflivning af
raske tyrekalve forventer vi yderligere 20.000 kalve
i markedet,” forklarer Terese Jarltoft og Per Spleth,
DLBR Slagtekalve samstemmende.
Brug kødkvægssæd
Terese Jarltoft og Per Spleth peger på brugen af
kødkvægssæd som oplagt for at hæve værdien af
spædkalvene til gavn for både mælke- og slagtekalveproducenternes økonomi. Og Terese Jarltoft lægger
ikke fingre imellem i sin vurdering af fremtidens renracede holsteintyrekalve:
”Tyrekalve af ren malkerace er og bliver ikke konkurrencedygtige i forhold til kødkvægskrydsninger.
Med Task Force Kalves skitsering af, hvad fremtidens
slagtekalveproduktion byder på i Danmark, tyder alt
på, at vores nuværende tyrekalve af ren malkerace bliver fremtidens jerseytyrekalve – ja, så er det sagt! Derfor er det så pokkers vigtig at få skruet op for brugen af
kødkvæg til indkrydsning,” mener hun.
Lige nu er basistillæg for en holsteintyrekalv efter
en kødkvægstyr med gennemsnitligt avlsværdiindeks
på +538 kr. For en kvie med samme krydsningskombination gives et tillæg på +164 kr.
Per Spleth gør opmærksom på, at Viking Genetics
har en god liste over kødkvægstyre til malkekvægskrydsning. Her bør man som mælkeproducent særligt kigge
på fødselsindeks og værdien livskraft, der beskriver,
hvordan kalven forventes at klare de første 14 dage.
”Vælger man tyre med indeks over 100 på disse parametre, burde risikoen for komplikationer være minimal,” mener han.

Økonomi i målrettet kalv
I fremtiden bør enhver kalv designes til præcis det
formål, den skal opfylde. Og kønssorteret X-viksæd,
der sikrer kvier på de bedste malkekøer, bidrager
ifølge SimHerd positivt til bundlinjen hos langt hovedparten.
”Økonomisk kan det betale sig for størstedelen af
mælkeproducenterne at maksimere brugen af kønssorteret sæd og kødkvægssæd og minimere andelen af
konventionel sæd, selvfølgelig uden at man løber tør
for kvier,” fortæller Katrine Siersted, SimHerd.
Hun gør dog opmærksom på, at drægtighedsprocent, kalvedødelighed, udsætterprocent, afregningspriser på dyrene og ikke mindst de givne forhold ved
mælkeproducenten er afgørende for beslutningen og
andelen.
”Derfor anbefaler vi altid, at man tager fat i sin
avlsrådgiver for at få regnet specifikt på sine nøgletal
og situation,” råder hun.

FAKTA
Forbrug af kønssorteret sæd 1/11 2020 - 1/11 2021

30 pct. af RDM-doser
28 pct. af HOL-doser
85 pct. af JER-doser
November 2021: Over 30 pct. for både RDM
og HOL, over 90 pct. for JER
Kødkvægssæd til malkekvæg

•
•
•
•

Knap 300.000 insemineringer i 2021
Stigning på 23 pct. fra 2020 til 2021
19 pct. Y-VIK jan. 2021
30 pct. Y-VIK nov. 2021

Kilde: VikingGenetics

Jerseykrydsningskvier
kræver alternativ afsætning
Jerseykrydsninger afsættes
oftere til producenter,
der har slagtet mindre
end 200 kalve i 2021.
Foto: SEGES Innovation

Kun 20 pct. af Jersey x Dansk Blåkvæg-kvier afsættes til
specialiserede slagtekalveproducenter, viser en analyse fra
SEGES Innovation. Husdyrformidling Syd bekræfter tendensen.
Den 1. januar var det slut med at aflive raske
spædkalve som en konsekvens af den frivillige
aftale mellem L&F Kvæg og Dansk Jersey. Det
betyder med al sandsynlighed flere kødkvægskrydsninger. Og er du jerseyproducent, tyder det
på, at du bør undgå kviekrydsninger eller tænke
alternativt, når de skal afsættes.
Kun 20 pct. af de Jersey x Dansk Blåkvæg-kvier,
der er på markedet i dag, ender nemlig hos specialiserede slagtekalveproducenter, viser en analyse
fra SEGES Innovation.
”Når vi sammenligner, hvor jerseykødkvægskrydsninger og holsteinkødkvægskrydsninger på
over 45 dage befinder sig, ser vi en markant forskel i den andel, der er afsat til en specialiseret
slagtekalvebesætning. Forskellen indikerer, at det
er noget sværere at afsætte en jersey x Dansk Blåkvæg kalv til en slagtekalveproducent, end hvis
moren er en holsteinko,” fortæller specialkonsulent Kevin Byskov, SEGES Innovation, der står bag
analysen.
Kvier opfedes i mindre besætninger
Der er dog ikke stor forskel på, hvor mange kalve
efter hhv. holstein- og jerseymødre, der forbliver i
fødselsbesætningen. Dette indikerer, at det trods
alt lykkedes mælkeproducenterne at afsætte Jersey x Dansk Blåkvæg-kalvene.
”Vi kan se, at jerseykrydsninger oftere afsæt-

tes til producenter, der har slagtet mindre end 200
kalve i 2021. Det tyder på, at mange af dem ender
hos landmænd, der ikke har slagtekalveproduktion
som hovederhverv. Det kan dog ikke afvises, at
nogle kalve er omsat til en større slagtekalveproducent med flere forskellige besætningsnumre, hvor
kalvene efter deres mælkefodringsperiode flyttes
til det besætningsnummer, hvorfra kalvene senere
slagtes,” vurderer Kevin Byskov.

Jerseykrydsningerne afsættes oftere til
“producenter,
der har slagtet mindre end
200 kalve i 2021
”

Husdyrformidling afviser
Hos Husdyrformidling Syd bekræfter salgsansvarlig for kalve, Mogens Hymøller, at interessen for
jerseykrydningskvier er meget lav.
”Vi siger faktisk nej tak til jerseykrydsningskvierne, for producenterne har svært ved at få økonomi
i dem til Dansk Kalv-produktion. Derimod har vi
ingen problemer med at afsætte jerseykrydsningstyrene. De er mere populære end renracede holsteintyrekalve, så vi opfordrer alle til at bruge Y-vik,
når de bruger kødkvægssæd, så de er sikre på at få
tyrekalve,” fortæller Mogens Hymøller.
/ LONE SYLVEST SØGAARD, SEGES INNOVATION

Kevin Byskov, SEGES Innovation

PROCENTFORDELING AF KALVE OVER 45 DAGE EFTER DANSK BLÅKVÆG-TYPE
OPGJORT PÅ MORRACE OG KØN
Jersey
Forblevet i fødselsbesætning

Holstein

Tyr

Kvie

Tyr

Kvie

8%

14 %

5%

11 %

Døde i hjembesætning

5%

4%

4%

4%

Omsat til eksport

12 %

15 %

17 %

15 %

Omsat til større specialiseret slagtekalvebesætning

38 %

20 %

55 %

49 %

Total af ovenstående

63 %

53 %

83 %

81 %

Restgruppen, der ikke befinder sig i en af ovenstående fire grupper, ender typisk hos små producenter.
Kilde: SEGES Innovation.

Landbrug & Fødevarer Kvæg:

Kviekrydsninger skal skubbe udenlandsk
oksekød væk fra danske tallerkner

Karsten Willumsen,
næstformand L&F Kvæg
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Lige nu mangler der danskproduceret rødt oksekød fra
øverste kvalitetshylde i kølediskene. Samtidig bliver det
store udbud af spædkalve på markedet snart endnu
større. En situation, jeg ser mange muligheder i.
Kvier af kødkvægskrydsninger er som skabt til rødt
og fedtmarmoreret velfærdsoksekød under 30 måneder, fx Danish Crowns nye kviekoncept. Mens tyre
af kødkvægskrydsninger er perfekte til velfærdskalvekød under 12 måneder. Der er altså brug for både
kvierne og tyrene.
Kvierne er dem, vi skal lære at skabe en god forretning på. Vi skal tænke alternativt og i nye løsninger,

KONKURRENCEEVNE

– en del af L&F Kvægs strategi 2023

dels i forhold til fodring, dels til opstaldning, da kvierne skal fodres meget mere ekstensivt end tyrene. Men
færdigfedes kvierne korrekt før slagtning, vil de blive
til fantastisk godt oksekød med en god historie. Det
har vi relativt gode markedsundersøgelser, der viser,
at der er kunder og forbrugere til. Så det er bare med
at komme i gang med de gode ideer.
Derfor, kære mælkeproducent, fortvivl ikke over de
mange kalve på markedet. Grib mulighederne selv
eller sammen med andre, så vi sammen kan skubbe det
udenlandske oksekød væk fra danskernes tallerkner.
/KARSTEN WILLUMSEN, NÆSTFORMAND L&F KVÆG
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Nyt værktøj viser risikoen
for smitte med salmonella
i malkekvægsbesætningen

RISIKO
BEREGNER

Nyt værktøj beregner risikoen for, at en malkekvægsejendom skifter
til salmonellaniveau 2. Dermed kan du inden længe se i Kalvetjek og
DMS, om din ejendom i høj eller lav risiko for smitte.
Fokus på smittebeskyttelse er altid vigtig. Men jo
højere ejendommens risikoprofil er, des vigtigere
bliver beskyttelsesindsatsen. Derfor har SEGES Innovation udviklet et værktøj, der beregner risikoen
for, at en ejendom smittes med Salmonella Dublin.
Ud fra fire faktorer kan værktøjet beregne en
risikoscore for ejendommen en gang om måneden. De fire faktorer er:
• Besætningsstørrelse: Med stigende besætningsstørrelse stiger risikoen for at skifte til salmonellaniveau 2.
• Nabosmitte: Risikoen for salmonella stiger, hvis
der er mange naboer inden for 5 km i niveau 2.
•H
 andel: Handel med dyr udgør en risiko. Jo
flere besætninger, der er kontakt til, jo større er
risikoen.
•H
 istorik: Er besætningen kommet i niveau 1 inden for kort tid, er der større risiko for at vende tilbage til niveau 2.
Det nye værktøj har 5 niveauer for risikoscore
(se tabel til højre).

5 NIVEAUER FOR RISIKO

Højt dokumentationsniveau er en fordel
Ejendomme med smitterisikoscore A har i løbet
af et år 1,4 pct. risiko for at skifte til niveau 2. For
ejendomme i meget høj risiko med score E vil
36,6 pct. være skiftet til niveau 2 i løbet af et år.
Afhængig af besætningens placering bør du
tage fat i din rådgiver og få lavet en plan for, hvad
du kan gøre for at undgå at blive en del af statistikken.

Se risikoscore i Kalvetjek og DMS
I første omgang vil analysen blive tilgængelig i
værktøjet Kalvetjek i løbet af januar. I løbet af 1.
kvartal 2022 vil den enkelte malkekvægsbesætning kunne se sin egen risikoscore i DMS. Indtil da
kan du få oplyst din score ved henvendelse til Lene
Trier, SEGES Innovation på tel. 8740 5237 eller mail
ltr@seges.dk.
/MALENE BUDDE, SEGES INNOVATION

PAS PÅ KØERNES
PATTER I VINTERKULDEN
Vinterkulden gør huden på køernes patter sårbar. Du kan med fordel bruge tørre klude, hurtigttørrende pattedyp og evt. afskærmning ved returgangen for at mindske risikoen for skader.
Intakt pattehud er vigtig for at undgå yverinfektioner.
Og med vinterens lavere temperaturer er det nu, du skal
forebygge skader på køernes patter. Når det bliver koldt,
falder temperaturen nemlig i de perifere kropsdele som
pattehuden, og så øges risikoen for skader.
Du skal også være opmærksom på blæst. For hvis
der både er træk og kulde, afkøles huden endnu hurtigere. Her er tre tips til forebyggelse:

2. Brug hurtigtørrende og blødgørende pattedyp
Brug en godkendt pattedyp, der tørrer hurtigt. Vælg
desuden én med plejende midler, da det er med til at
holde huden blød og intakt. Varm eventuelt pattedyppen op, så den påføres lun. Det forkorter tørretiden.
Opbevar pattedyppen frostfrit. Ellers risikerer du, at
den mister effekten. Det gælder i det hele taget al kemi,
der anvendes omkring malkning.

1. Brug tørre klude
Kludene til aftørring af patter skal være rene og tørre.
Brug en godkendt fordyp med sæbe og desinfektion
og tør dernæst patterne af med en tør klud. Tørre
klude mindsker dels risikoen for infektioner, men de
er også langt mere behagelige for malkerne at arbejde
med end våde klude – især når det er koldt.

3. Sæt afskærmning op i returgangen
Vær opmærksom på, om køerne udsættes for vind lige
efter malkning, fx i returgangen. Gør de det, kan det
være en fordel at sætte afskærmning op.

Brug pattedyp – gerne lun – der tørrer
hurtigt, og som indeholder plejende midler. Foto: SEGES Innovation.

/MALENE BUDDE, SEGES INNOVATION
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Stil krav om, at maskinstationen
kommer med rent udstyr.

4 gode råd for gyllekørsel
før sæsonen starter

Aftal kørselsruter på ejendommen

1. Dan dig et overblik over ejendommen og aftal hvilke kørselsruter, gyllevognen skal benyt-

Undgå at sprede smitte blandt dyrene i
besætningen, når der køres gylle ud.
Snart skriver vi 1. februar i kalenderen, og dermed er det sæson for gyllekørsel. Du skal i den
forbindelse være opmærksom på, at gylle kan
indeholde smitstoffer, som kan være til risiko for
besætningens dyr.

te. Undlad fx at bruge de samme kørselsveje som fodervognen og hold afstand til foderet.
Hold afstand til stald og dyr. Det gælder også kalve, der går ude i hytter eller kalvevogne.
Undgå spild både ved påfyldning og under kørsel

2. Hav en procedure for, hvordan spild håndteres.

Stil krav om, at maskinstationen kommer med rent udstyr

3. Vask og desinficer traktor/gyllevogn og andet udstyr efter brug.
Oplys til maskinstationen, hvis din besætning er under offentligt tilsyn

Læs mere i artiklen Fire gode råd om smittebeskyttelse på Landbrugsinfo.dk
/MALENE BUDDE, SEGES INNOVATION

4. Hvis din besætning er underlagt offentligt tilsyn, fx hvis den er i salmonellaniveau 2,
gælder der særlige regler. Her skal håndtering af gylle foregå efter Fødevarestyrelsens
anvisninger, ligesom du er forpligtet til at oplyse om din status til maskinstationen.

Podcast: Sådan rækker vi ud til naboer og samfund
To mælkeproducenter fortæller i en podcast, hvad de hver især gør for at bidrage
til en positiv opfattelse af deres erhverv, og hvorfor de synes indsatsen er vigtig.
Som kvæglandmand har man valgt et erhverv, der
ofte er prügelknabe i medierne, og som man jævnligt
må forsvare overfor folk, man møder. Hvordan er det
at være i sådan et erhverv – og hvad kan den enkelte
kvæglandmand gøre for at for at flytte folks opfattelse og opnå accept og respekt?
Det kan du høre om i den nye podcast Sådan
rækker vi ud til naboer og samfund fra SEGES Innovation. I podcasten møder du mælkeproducenterne
Torben Hansen og Jesper Arnth, som begge er stolte

NYHED

af deres erhverv, og som gør en indsats for at bidrage til en positiv opfattelse af det.
Hør dem bl.a. fortælle om, hvad der gør dem
stolte, hvad det gør ved dem, at deres levebrød
konstant er udsat for kritik, og hvad de gør for at
vende kritikken til accept og respekt.
Find podcasten på kanalen SEGES Podcast i
din podcast-app på telefonen. Du kan også lytte
til podcasten på siden podcast.seges.dk
/ KIRSTEN MARSTAL, SEGES INNOVATION

Jesper Arnth (tv) og Torben Hansen med sin kone.

Nyt TV-magasin om økonomi og ledelse
Hvordan tackler man som landmand bedst
de fremtidige krav til bæredygtighed? Og
hvad kan man gøre for at sikre, at ens virksomhed bedst muligt understøtter ønsket
om en fremtidig vækst?
Det kan du få svar på i SEGES Innovations nye TV-magasin Bundlinjen, der
netop er lanceret på SEGES TV. Magasi-
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net sætter fokus på økonomi og ledelse i
landbruget, og i hvert afsnit diskuterer et
ekspertpanel spørgsmål indsendt af danske landmænd.
I magasinet kan du også møde en række landmænd, der giver inspiration og fortæller om deres erfaringer. Find magasinet på seges.tv ved at søge på ‘Bundlinjen’.

