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Et langsigtet formål om kødkvægs rolle i naturpleje  
Der er fra samfundets side stor interesse for at få afgræsset naturarealer og lignende med 
husdyr, gerne kvæg. Sådanne græsarealer har ofte nogle begrænsninger for produktionen. 
De kan ligge afsides, være omkostningstunge at hegne og etablere håndteringsfaciliteter, 
vandforsyning mm. på. Desuden er græsudbyttet ofte mindre og græsningssæsonen kortere, 
da der f.eks. ikke må gødskes. Tilskudsfodring er heller ikke tilladt. Såfremt kødkvæg skal 
anvendes til naturpleje på sådanne arealer, er det urealistisk at sætte køer med kalve derud. I 
stedet må man indrette sin kælvningssæson, så f.eks. køer, der lige har fravænnet en kalv, 
sættes derud. 
 
For at få perspektiverne om naturpleje belyst har vi brug for viden om, hvordan kalve, der fra-
vænnes tidligt, f.eks. ved 3 mdr. alderen klarer sig efterfølgende i forhold til kalve fravænnet 
mere traditionelt ved ca. 6 mdr. alderen. Det er også vigtigt at få belyst, hvordan de tidligt fra-
vænnede kalve skal fodres frem til slagtning. Her er det væsentligt at tage udgangspunkt i de 
typiske fodringer, som vil kunne praktiseres i en kødkvægsbesætning. I den forbindelse er 1. 
slæts græsensilage interessant, da der ofte er et overskud af græs i maj-juni, som med fordel 
kan ensileres. 
 
For at kunne belyse betydningen af fravænningsalder og fodringsstrategi blev der iværksat et 
forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter med støtte fra Kvægsafgiftsfonden/Dansk kvæg. For-
søgets resultater kan anvendes generelt og relaterer ikke kun til naturplejesituationen.  
   
Kødkvægsforsøget på Kvægbrugets Forsøgscenter 
Der blev indkøbt kødkvægstyrekalve i både 2007 og 2008. Kalvene var født i februar-april. 
Kalvene var af racerne Hereford, Angus, Simmental, Limousine og Charolais samt krydsnin-
ger af disse racer. Der indkøbtes som minimum to kalve af samme race fra hver besætning. 
Et sådant par skulle være født i samme måned.  Den ene kalv blev fravænnet ved. ca. 3 mdr. 
og opstaldet på KFC. Den anden kalv i parret blev fravænnet ved ca. 6 mdr. og derefter op-
staldet på KFC.  Kalvene ankom til KFC i juni/juli eller i september/oktober. De største besæt-
ninger leverede 3 par kalve. I alt er der, inklusiv reservekalve, indkøbt ca. 100 kalve. På grund 
af bluetounge-restriktioner har der været problemer med at få indkøbt komplette par af kalve, 
og det reelle antal forsøgskalve har derfor været noget mindre. En forsøgskalv er død, og en 
er aflivet. I alt 83 kalve indgår i forsøgsopgørelsen. Der er registreret individuel foderoptagel-
se, tilvækst og slagtekvalitet samt sygdomsbehandlinger. 
 
Formålet var at levere kalve til slagtning ved en vægt, som matchede det nuværende afreg-
ningssystem, og som sigtede på at få så mange slagtekroppe i klasse 3 for fedme som muligt. 



Derfor er der valgt forskellige afgangsvægte for de enkelte racer. Hereford er f.eks. slagtet 
ved ca. 525 kg, mens Charolais er slagtet ved ca. 600 kg.    
 
Tidlig eller normal fravænningsalder 
Vi har i efteråret 2009 (Vestergaard & Strudsholm, KØDKVÆG, oktober 2009) skrevet om, 
hvad fravænningsalderen betyder for produktions- og slagtekvalitetsegenskaber. Som plan-
lagt har indsættelsesalderen været knapt 3 mdr. lavere for de tidligt fravænnede, og vægten 
var her ca. 100 kg lavere. Målt ved 6-7 mdr. alderen vejede de tidligt fravænnede ca. 17 kg 
mere end de normalt indsatte. Mens de andre gik ved moderen med eller uden adgang til kal-
veskjul, har deres tilvækst altså været lidt højere på KFC. Kalvene er leveret ved ens af-
gangsvægt på begge fravænningsaldre (i gennemsnit 560 kg), og på det tidspunkt var kalve-
ne 370 dage gamle på begge fravænningsaldre. De normalt fravænnede kalve har altså ind-
hentet de tidligt fravænnede. Der var altså ingen forskel på deres tilvækst målt fra fødsel til 
slagtning, som i gennemsnit har været godt 1400 g per dag. 
   
Med hensynet til slagtekvalitet fremgår det, at slagteprocent, EUROP-form og fedme heller 
ikke har været forskellig. Sundhedsmæssigt kan der være en fordel ved tidlig fravænning, idet 
antallet af bemærkninger for leverikter og kroniske lungelidelser på slagtetidspunktet taler for 
den tidlige fravænning. En lille delopgørelse, hvor vi har sammenlignet kalve med og uden 
leverikter, tyder dog ikke på, at det har påvirket deres tilvækst i dette forsøg.    
 
Tre fodringsstrategier for kødkvægskalve  
Inden for hver fravænningsalder har der været testet tre forskellige fodringsstrategier. Den 
ene fodring (KRF) omfatter ad libitum-fodring med pelleteret kraftfoder og byghalm.  Den an-
den fodring omfatter en TMR-blanding af 1. slæts græsensilage og pelleteret kraftfoder. Blan-
dingsforholdet var 75% kraftfoder til 25% græsensilage på FE-basis, når kalvene var under 
200 kg, og 55% : 45% når kalvene var over 200 kg. Der var ad libitum-adgang til denne TMR. 
Den sidste fodring (SEP) var separat fast tildeling af 4 kg (3,9 FE) pelleteret kraftfoder per 
dag og ad libitum-adgang til 1. slæts græsensilagen. I begge årgange anvendtes en god ensi-
lage med ca. 1 kg FE per kg TS. 
 
I indlægget gives en mere detaljeret gennemgang af resultaterne i de forskellige perioder af 
forsøget. Her beskrives resultaterne målt fra 6 mdr. til slagtning. Kalvene var ens af vægt mel-
lem de tre fodringer ved 6 mdr. alderen. Optagelsen af kraftfoder og ensilage var som plan-
lagt væsentligt forskellig. Hvor KRF-holdene i gennemsnit åd 7,8 FE kraftfoder per dag, åd 
TMR-holdene ca. 5 FE og SEP-holdene ca. 3,7 FE. Når gennemsnittet for SEP-holdet er un-
der de 3,9 FE, som var det, de maksimum fik adgang til, skyldes det, at nogle kalve foretrak 
græsensilage og altså ikke åd hele deres kraftfoderration. På TMR-holdene var optagelsen af 
græsensilage ca. 2,9 FE per dag, mens SEP-holdet åd næsten 3,7 FE per dag. Samlet var 
foderoptagelsen lidt mindre på SEP i forhold til KRF og TMR. 
  
Ingen forskel i tilvækst og kun små forskelle i slagtekvalitet 
Tilvæksten fra 6 mdr. til slagtning var godt 1600 g per dag og var ikke forskellig mellem de tre 
fodringer. Derfor var foderudnyttelsen bedst på SEP-holdet. Proteinforsyningen har været 



tilstrækkelig på alle 3 fodringer, men selv om der kun er anvendt en 13% råprotein kraftfoder-
blanding til TMR- og SEP- holdenes foder, så har mængden af fordøjeligt råprotein været ca. 
15% højere på TMR og SEP i forhold til KRF. 
 
Når kalvene er leveret ved ens afgangsvægt på tværs af fodringerne, så var der kun små for-
skelle i slagtekvalitet. Der var ingen forskelle på slagtevægt og EUROP-form. Derimod var 
både TMR og SEP en lille smule federe end KRF.      
 
Forsøget kan ikke belyse, om racerne skal fravænnes og fodres forskelligt 
Selv om forsøget omfatter flere racer og krydsningskombinationer, er forsøget ikke designet til 
at afgøre, om den ene eller anden race klarer sig bedst ved den ene eller anden fravæn-
ningsalder eller med den ene eller anden fodring. De enkelte avlere, der har solgt kalve til 
forsøget, har alle fået opgørelse på deres egne dyr. Vi takker for alles interesse for forsøget 
og håber på en senere lejlighed til igen at lave et forsøg med kødkvæg på KFC. 




