ØKO-UNGTYRE AF MALKEKVÆGSRACE
– KLIMA

Af Lisbeth Mogensen (Aarhus Universitet), Arne Munk (SEGES) og Camilla Kramer (Center for Frilandsdyr)

I dette fakta-ark kan du læse om, hvordan forskellige strategier for produktion af øko-ungtyre
af malkekvægsrace påvirker økonomien og klimabelastningen. Brug fakta-arket til inspiration
for, hvordan du kan holde øko-ungtyre med mindst mulig klimabelastning og samtidig tage
hensyn til økonomien i produktionen.

Strategier med fokus på fodring, slagtealder
og årsvariation

•

Oksekød er en af de fødevarer, der har størst klimabe-

•

Slagtealder (13 mdr. eller 17 mdr.)

•

Afgræsningsperiode

lasting. Det er derfor vigtigt at vide omfanget af klimabelastningen ved forskellige strategier og den økonomiske

Fodringsintensitet (højt/lavt foderniveau evt. også
med slutfedning)

konsekvens.

Strategierne og konsekvensen af valget på økonomien er

Der er regnet på 10 strategier, som varierer i forhold til:

figur 1 på bagsiden af fakta-arket.

•

vist i tabel 1. Klimabelastningen ved strategierne er vist i

Årstid for ungtyrenes fødsel

Tabel 1: Produktion og økonomi ved forskellige strategier til produktion af økologiske ungtyre af malkerace.

* Afregning baseret på tillæg fra Danish Crown og Friland A/S, inklusive efterbetaling.

Beregninger i tabel 1 af Arne Munk, SEGES

I beregningerne er der regnet med omkostninger til køb

sætningen. I strategierne med en slagtealder på 17 mdr.

af kalve ved 3 måneder til 1.740 kr., samt udbetaling af

og en høj fodringsintensitet (1C, 4C) stiger klimaaftrykket

slagtepræmie. Restbeløbet for ungtyrene er angivet med

per kg kød i størrelsesorden 6%. Det skyldes det højere

en kornpris ved 2,20 kr. pr. kg og en grovfoderpris på 1,50

foderforbrug (5,8 kg TS/kg tilvækst). Strategierne med en

kr. pr. FE. Restbeløbet er angivet inkl. forrentning.

lav fodringsintensitet og en slagtealder på 17 mdr. (1B, 2B,
3B, 4B) har det højeste klimaaftryk per kg kød. Foderfor-

Strategiernes indvirkning på klimabelastningen

bruget per kg tilvækst er ikke højere end i C-strategierne,

Klimabidraget fra at producere en ungtyr i hver af de 10

men større andel grovfoder i rationen øger metanprodukti-

strategier er vist i figur 1. Klimaaftrykket er udtrykt per kg

onen fra foderomsætningen.

kød (=kg slagtekrop), og der er vist de enkelte klimabidrag
fra hhv. foderproduktion, metan fra omsætning af fod-

Optimeres efter økonomien ud fra restbeløb pr. dyr, vil

eret, fra gødningshåndtering samt fra produktionen af en

strategier med høj fodringsintensitet kombineret med høj

nyfødt kalv i malkekosystemet. Andet dækker energi og

slagtealder (strategi 1C og 4C) være de bedste.

halm. Endelig er der et negativt klimabidrag fra indlejring

Hvis der samtidig skal optimeres efter både økonomi og kli-

af kulstof i jorden. Øverst er det samlede klimaaftryk vist

ma, er det vigtigt også at tage højde for antallet af dyr, der

relativt per kg kød fra de 10 strategier, hvor strategi 1A er

produceres. For eksempel udledes samme mængde klima-

sat til 100.

gasser ved produktion af 1 dyr med strategi 1A som med
0,7 dyr med strategi 4C. Den samlede kødproduktion bliver

Strategierne med en høj fodringsintensitet og en slagte-

dog kun 210 kg, hvis man vælger strategi 4C, mod 231 kg

alder på 13 mdr. (1A, 2A, 3A, 4A) har det laveste klimaaf-

med strategi 1A. Omvendt bliver det samlede restbeløb til

tryk per kg kød. Det skyldes det laveste foderforbrug (4,9

landmanden 1578 kr, hvis kødet kommer fra strategi 4C,

kg TS/kg tilvækst) og en høj andel koncentreret foder i ra-

mod 1104 kr ved strategi 1A.

tionen, hvilket mindsker metanproduktionen fra foderom-

Figur 1: Klima-aftrykket ved de 10 strategier

Beregninger i figur 1 og tilhørende tekst af Lisbeth Mogensen, Aarhus Universitet

Faktaarket er udarbejdet i regi af projektet ”Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning”,
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