
Strategi og optimering af økonomien
Når du går i gang med en produktion af ungtyre er det  
vigtigt, at du sætter mål for produktionen og følger op. 
Herunder er beskrevet nogle mål, som du bør overveje i 
forhold til strategien og dermed optimering af økonomien 
på bedriften.

• Hold omkostningerne nede 

 ° Tilstræb at nå slagtevægten tidligst muligt. Sæt  
derfor mål for tilvæksten, f.eks. vil en tilvækst på 
900 g/dag sikre tyre på 14-15 mdr. en levende vægt 
på ca. 450 kg.

• Vær opmærksom på kælvningsfordeling over året

 ° Når sæsontillæg og kontrakttillæg er højest, kan 
det betyde en forskel på op til 8-9 kr./kg.

• Tænk fremad og hav en plan for slagtetidspunkt  
Eksempler:

 ° En kalv født i juli-august kommer først på græs det 
følgende år og kan f.eks. slagtes til september- 
oktober, 14 mdr. gammel.

 ° En kalv født i februar-marts skal på græs fra 
juni-september det første år, og den vil kræve til-
skudsfodring for at opnå tilstrækkelig tilvækst den 
første afgræsningssæson. Denne kalv kan f.eks. 
slagtes til april-maj, 14 mdr. gammel.

Følg dine dyr, så den ønskede vægt og fedme opnås før 
slagtning, også under afgræsning.

Staldanlæg, sektionering og foderbord
• Brug eksisterende bygninger, som kan indrettes til 

formålet.
• Undgå lavloftede mørke stalde.
• Sørg for god ventilation i stalden.
• Inventaret skal være solidt til dyrene på 400-500 kg.
• Sørg for egen sikkerhed med f.eks. mandehuller.
• Sengebås med 5-7 % hældning kan bruges til kalve fra 

150 kg. Ved denne hældning undgås fugt i båsene.
• Sørg for rigeligt med ædepladser.
• Dybstrøelse anbefales til kalve under 150 kg.
• Frisk dybstrøelse mindsker risikoen for klov- 

brandbylder.
• Inddel stalden i sektioner, der passer til din hold- 

inddeling.

ØKO-UNGTYRE AF MALKEKVÆGSRACE 
- PRODUKTIONSSYSTEMER OG STRATEGIER

Kontrakttillæg 
For at opnå kontrakttillæg hos Friland A/S skal 
ungtyrene: 
 • Være mellem 12 og 24 måneder 
 • Have en slagtevægt på minimum 210 kg 
 • Have EUROP form 1-5 og fedme 1-3 
Det er kun muligt at få kontrakttillæg i udvalgte 
måneder.  
Læs mere om afregning til kvæg på:  
https://www.frilandsdyr.dk/formidling-kvaeg/

Areal (ifølge Danske anbefalinger)
 • 4 m2 pr kalv i 3-8 mdrs. alderen
 • 5 m2 pr kalv ved 250-300 kg 
 • 8 m2 pr kalv ved 450-550 kg dyr

Anbefaling til lysforhold
 • 16 timers lys og 8 timers mørke

I dette fakta-ark kan du læse om gode råd og strategier for produktion af øko-ungtyre af  
malkekvægsrace. Brug fakta-arket til inspiration, der vil altid være specifikke forhold på  
den enkelte bedrift, som skal tilpasses.



Faktaarket er udarbejdet i regi af projektet ” Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace”, 

der har fået tilskud fra Fonden for økologisk landbrug. 

LÆS MERE OM HOLD AF ØKOLOGISKE UNGTYRE AF MALKERACE PÅ  
FRILANDSDYR.DK/FORMIDLING-KVAEG/

Holdinddeling – undgå stor spredning i alder 
og vægt
• Lav små hold for kalve under 6 mdr. 

 ° Hvis muligt, så hold aldersspredningen på under en 
måned.

 ° Ofte vil det betyde en holdstørrelse på 4-7 kalve. 
• Etabler minimum 2 hold ved mere end 20 kalve over  

8 mdr. 
• Inddel i stabile og aldersvarende grupper, det giver 

dig:
 ° Roligere dyr.
 ° Mulighed for en mere optimal fodring, herunder kan 

du undgå overfodring af de store dyr og sørge for 
tilstrækkeligt foder til de mindre dyr.

Afgræsning – højt græsudbud og god tilvækst
• Brug kløvergræsmarker af høj kvalitet og i god vækst

 ° Mulighed for tilskudsfodring under afgræsning er 
vigtig. Især til de mindre kalve, men også i forbin-
delse med tørke og mangel på græs.

• Vælg afgræsningssystem
 ° Undersøg hvilket afgræsningssystem, som pas-

ser til dig og din bedrift. Er det storfold, holistisk 
afgræsning eller stribeafgræsning? Det vigtigste 
er at sikre en god foderoptagelse og tilvækst hele 
sæsonen.

Husk: Småkalve på 4-6 måneder skal have adgang til 
afgræsning i perioden 1. maj til 1. september. Undgå at 
bruge en parasitbefængt fold.

Alternativ til øko-ungtyre
Egner dit temperament og forudsætninger på bedriften 
sig ikke til ungtyreproduktion, kan du i stedet overveje at 
producere øko-kvier og -stude. Der vil altid være kvier, der 
ikke skal indgå i malkekvægsbesætninger samt kød-
kvægskrydsninger af begge køn, som kan danne grundlag 
for en mere ekstensiv produktion.

Brug 2-3 tråde rundt om afgræsningsfolden. En synlig poly-
tråd til de mindste kalve kan træne dem til indhegningen. 

Erfaringer fra producenter
”Stabile rutiner giver roligere dyr”
”Der vil være markeringer mellem dyr, når nye kalve 
lukkes ind til de større dyr, men roen falder på igen 
efter et par timer.”


