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”Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace”
har fået tilskud fra

”Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning”
har fået tilskud fra

HER FINDER DU 5 FAKTA-ARK MED INSPIRATION TIL
PRODUKTION AF ØKOLOGISKE UNGTYRE

FORORD
Økologiske ungtyre bliver ofte solgt videre til konventionel produktion. En øget

Samarbejde i projektet

produktion af økologiske ungtyre er interessant, da der er en høj efterspørgsel

Viden i dette omslag er samlet fra to projekter, som er lavet i samarbejde med AU

fra forbrugerne på mere økologisk hakket oksekød. Tilmed kan en effektiv økolo-

Foulum og SEGES:

gisk ungtyreproduktion imødekomme ønsket, fra både forbrugere og fra politisk
hold, om økologiske fødevarer med lavere klimabelastning pr. kg kød.

Projektet ”Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace” er lavet i samarbejde
med SEGES

I dette omslag finder du 5 fakta-ark med inspiration til produktion af økologiske
ungtyre af malkekvægsrace. Fakta-arkene omhandler praktiske anbefalinger til,

Projektet ”Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning” er lavet i samarbejde

hvordan du kan holde øko-ungtyre på bedriften bl.a. med hensyn til adfærd og

med SEGES og AU Foulum.

arbejdssikkerhed, fodring og produktionssystemer. Økonomi på bedriftsniveau
og klimabelastning ved forskellige strategier har ligeledes fokus i to af fakta-

Læs mere

arkene.

Læs mere om projektets resultater her: www.frilandsdyr.dk

Mange tak til de landmænd, som har videregivet erfaringer og data, der er brugt

Forfattere til fakta-arkene

som eksempler i fakta-arkene.

Center for Frilandsdyr K/S:
Camilla Vestergaard Kramer, Marie Lund Buus, Line Dinesen Jensen

To projekter om økologiske ungtyre af malkekvægsrace har dannet grundlag
for den viden, som anvendes i de 5 fakta-ark, der ligger i dette omslag. Tak til

SEGES Husdyrinnovation:

Fonden for økologisk landbrug for at have støttet projektet ”Øget produktion af

Mogens Vestergaard, Per Spleth

øko-ungtyre af malkekvægsrace” og til Kvægafgiftsfonden for at have støttet
projektet ”Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning”.
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Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen
Fotos til omslag og fakta-ark
Her i omslaget finder du 5 fakta-ark, som omhandler produktion af økologiske ungtyre:

ØKO-UNGTYRE AF MALKEKVÆGSRACE
•

Produktionssystemer og strategier

•

Fodring

•

Håndtering

•

Økonomi

•

Klima

Camilla Vestergaard Kramer, Marie Lund Buus og Line Dinesen Jensen (Center for
Frilandsdyr K/S).
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