
Fodringen skal være billig
• Anvend så vidt muligt hjemmeavlet foder.
• Har du malkekvæg på ejendommen, kan du med for-

del anvende eget grovfoder, fuldfoder og korn
• Hvis grovfoder indkøbes, skal det være billigt og 

rationelt.
• Typisk økologisk grovfoder vil være kløvergræsensila-

ge, byg/ærte-helsædsensilage og ribbehøstet korn
• Roer kan også indgå.
• Grøntpiller, roepiller og lucernepiller kan medregnes 

i opgørelsen af grovfoderandelen, hvis du ikke har 
tilstrækkeligt med grovfoder.

• Kraftfodermidler vil typisk omfatte valset korn af hav-
re byg og rug – evt. crimpet.

• Har kløver og græs for lavt proteinindhold, kan der 
anvendes hestebønner, ærter eller rapskage.

Fodring fra fødsel til fravænning
• Anvend sødmælk fra egen besætning de første 3 må-

neder af kalvens liv, hvis det er muligt. Gerne 2 x 4 liter 
pr. dag i 0-2 mdrs. alderen.

• Tilbyd fra fødslen kalvekraftfoder med min. 18 % 
råprotein og godt hø med foderværdi på ca. 1,2 til 1,3 
kg TS/FEN.

• Lav gradvis tilvænning til grovfoder/kofuldfoder (til 
lakterende køer). F.eks. fra 2 mdrs. alderen med ned-
sat mælketildeling.

• Kalvene bør fordoble deres egen vægt fra 0 til 2 mdr. 
og veje 100 kg, gerne 120 kg, ved fravænning.

• Vej eller mål dine kalve ved fødsel og fravænning, og 
sæt ved fødsel mål for tilvæksten, f.eks. gå efter 800 
g/dag.

Fodring fra fravænning til 6 mdr.
• Overgangsperioden fra mælk til fast foder (3-6 mdr.) 

er særdeles vigtig for at sikre at kalven ikke ’tabes’.
• Sørg for godt med energi og nok protein i rationen til 

de mindste tyrekalve. Mangler der protein vil tilvæk-
sten blive markant forringet. Sørg for mindst 17 % 
råprotein i den daglige ration.

• Energirigt grovfoder kan være ensilage lavet af 1. slæt 
(taget midt i maj).

For kalve i mælkefodringsperioden med fri adgang til 
grovfoder, er der ikke krav om grovfoderandel. Derefter skal 
de fodres med mindst 60 % grovfoder pr. dyr pr. dag hele 
sæsonen.

ØKO-UNGTYRE AF MALKEKVÆGSRACE
- FODRING

I dette fakta-ark kan du læse om nogle generelle forudsætninger for at opnå en god fodring 
af øko-ungtyre af malkerace. Få inspiration til fodringen og læs hvad du skal være særlig 
opmærksom på.



• Ribbehøstet korn og majsensilage kan også indgå 
som grovfoder til disse kalve.

• Tilstræb en tilvækst på ca. 900 g/dag i denne periode 
for tyrekalve af stor race og krydsning, så kalvene 
vejer ca. 175 kg ved 6 mdr.

 
Fodring fra 6 til 10 mdr.
• Sørg for adgang til letfordøjeligt grovfoder med lav 

fylde i vinterration og tilskudsfoder.
• Sørg for godt og rigeligt græsudbud i hele afgræs-

ningsperioden.
• Tyrene bør kunne vokse ca. 1000 g/dag i dette alders- 

interval.

Fodring fra 10 mdr. til slagtning
• Ungtyre kan slagtes direkte fra græs - men det er 

svært uanset race og alder (12-18 mdr.) at opnå en 
passende fedningsgrad uden at tilskudsfodre.

• Det anbefales at tildele hvad der svarer til 40 % af 
dagsrationen i form af en højenergirig blanding.

• Det kan være valset korn evt. blandet med kraftfoder-
piller/rapskage/hestebønner, hvis andelen af græs 
ikke kan sikre et passende proteinniveau.

• Sats på denne slutfodring i min 3 mdr. forud for 
slagtning.

• Er tyrene på stald i de sidste måneder, kan der fodres 
med en god kofuldfoder og tilbydes wrap 
/græsensilage

• Lav din huldvurdering og vægtmåling, så du sikrer 
flest mulige slagtedyr, som får den højeste afregning.

Suppleringsfodring under afgræsning
• Til de mindste kalve anbefales fortsat at udfodre en 

vis andel af dagsrationen som suppleringsfoder. Det 
kan f.eks. være kofuldfoder to gange dagligt. Der kan 
med fordel blandes ekstra valset korn i foderet. Husk 
også at tildele mineraler når tyrene er på græs. 

• Dette kan i de fleste tilfælde gøres ved at tilbyde en 
god Type 3 mineralblanding.

Anvend så vidt muligt hjemmeavlet foder for at holde om-
kostningerne nede.
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