
28. august  2020 nr. 65722 ØKOLOGISK LANDBRUG 28. august  2020 nr. 657 23ØKOLOGISK LANDBRUG

En klimaoptimeret foder-
strategi skal reducere  
klimaaftrykket med 10 
pct. pr. kg kød

Afprøvningen af en klimaoptimeret 
fodringsstrategi for tyrekalve star-
tede på Krogsagergård i maj 2020. 
Som led i projektet ’Produktion af 
øko-ungtyre med lav klimabelast-
ning’ bliver tyrekalvene fodret efter 
en optimeret plan ift. til både øko-
nomi og klima. 

Det forventes, at den klimaoptime-
rede fodringsstrategi reducerer ud-
ledningen fra tyrene med 10 pct. med 
samme mængde produceret kød. 

I projektperioden følges tyrene 
tæt af slagtekalverådgiver Per Spleth 
fra Seges, som løbende vejer ungty-
rene og tilpasser deres foderplaner.

Småkalvene (0-3 mdr.) går i fæl-
lesbokse med 3-4 kalve på malke-
kvægsbedriften indtil de bliver 3-4 
mdr., hvor de flyttes sammen med 
kvierne. Det har den fordel, at kvier-
ne lærer de små kalve at afgræsse. 

Herefter flyttes ungtyrene over 
på en anden ejendom under Krogs-
agergård, så de er adskilt fra kvierne. 

De yngste tyrekalve (4-8 mdr.) 
går sammen i et mindre hold, hvor-
efter de rykker op på holdet med de 
ældste kalve, hvor de bliver indtil 
slagtning. Slagtealderen afhænger af 
både vægt og muligt kontrakttillæg, 
hvorfor slagtealderen kan spænde 
fra 8 og 17 mdr. På denne måde sik-

res det, at fodringen er tilpasset de-
res behov. 

Oprykningen til holdet med de 
ældste kalve vurderes individuelt 
baseret på vægt og adfærd. Nogle 
kalve har behov for at blive i holdet 
med de yngste kalve længere end 
andre for at undgå at blive trynet af 

de største ungtyre, og dermed ikke 
tager på i vægt. 

Alle ungtyre har fri adgang til 
både stald og græsarealet omkring 
stalden. Bedriftens mål er, at ung-
tyrene opnår en slagtevægt på mi-
nimum 210 kg og samtidig har en 
form på under 5, så de kan opnå 

kontrakttillægget hos Friland A/S 
her i sommerperioden. 

På Krogsagergård håber de på, at 
de erfaringer, der kommer ud af af-
prøvningen af den klimaoptimerede 
fodringsstrategi, kan inspirere andre 
mælkeproducenter, som overvejer at 
opfede deres tyrekalve selv. 

”Det handler om, at vi som mæl-
keproducenter tager ansvar. Tyrene 
er et resultat af produktionen og vi 
kan ikke bare skubbe problemet vi-
dere,” siger Lars Jørgensen. 

Og så opfordrer de på Krogsager-
gård til at se muligheder på bedriften 
ift. ledige bygninger eller arealer, og 
at undersøge mulighederne for sam-
arbejdspartnere i lokalmiljøet i for-
hold til dyr, foder og gødning.

Artiklen er skrevet af Julie Cherono 
Schmidt Henriksen, Økologisk Lands-
forening og Camilla Kramer, Center 
for Frilandsdyr
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Lav ungtyre med lav klimabelastning
Er det muligt at opnå en 
rentabel produktion ved 
at beholde de økologiske 
tyre på bedriften og sam-
tidig producere oksekød 
med lavere klimaaftryk 
fra ungdyr? Det skal pro-
jektet ’Produktion af øko-
ungtyre med lav klima-
belastning’ afprøve ved 
at benytte en klimaopti-
meret fodringsstrategi på 
bedriften Krogsagergård 

Lars og Lene Jørgensen driver Krogs-
agergaard med 70 RDM malkekøer og 
har siden 2016 satset på at opfede 
deres egne tyrekalve på bedriften. 
Den beslutning blev taget, da Friland 
i 2016 meldte ud, at der var mangel 
på økologisk hakket oksekød. De øj-
nede en mulighed for bedriften, da 
de samtidig havde en ledig stald. 
Samtidig ville en ændret praksis for 
tyrekalvene, som tidligere blev fra-
solgt som småkalve (14-30 dage), 
bidrage til en mere ansvarlig produk-

tion og være i tråd med de økologiske 
grundprincipper. 

Fokus på klimaoptimering
Krogsagergaard har haft fokus på at 
reducere bedriftens klimaaftryk i fle-
re år, og siden 2017 fået udarbejdet 
klimahandlingsplaner. De har dannet 
grundlaget for en målrettet klimaind-
sats. 

Det kan dog være en udfordring, 
at alle ungdyr bliver opfedet på be-
driften og samtidig have et mål om at 
reducere bedriftens klimaftryk. Der-
for var det oplagt for Krogsagergaard 
at indgå i projektet ”Produktion af 
øko-tyre med lav klimabelastning”. 
Som Lene og Lars Jørgensen selv for-
klarer:

»Selvom man er god til at passe 
malkekøer og producere mælk, så 
kræver det andre erfaringer at op-
fede tyre til kødproduktion. Så vores 
deltagelse i projektet har givet os et 
godt grundlag for at gå i dybden med 
slagtedata, foderplaner, og økonomi-
beregninger«.

Parret indrømmer gerne, at de 
tidligere ikke har prioriteret foder-
kvaliteten til tyrene højt nok. Derfor 
er den største indsats ift. at klima-
optimere ungtyreproduktionen på 
Krogsagergaard at øge kvaliteten af 
det grovfoder og korn, som tyrenes 
bliver fordret med. 

Samme foder til tyre og køer
I dag og fremadrettet fodres tyrene 
med samme kvalitetsfoder som mal-
kekøerne. Derudover handler det om 
at tilpasse systemet efter det enkelte 
dyrs potentiale. På den måde und-

går Lars og Lene Jørgensen, at nogle 
tyre begrænses i vækst pga. manage-
mentprocedurer og floksammensæt-
ninger, der ikke tager hensyn til, at 
ikke alle dyr vokser lige hurtigt. 

Det sikrer, at deres tyrekalve når 
den ønskede slagtevægt på kortere 
tid. Dvs. færre fodringsdage per dyr, 
hvilket betyder færre dage med ud-
ledning af metan og lattergas fra ty-
renes fordøjelse og gødning. Dette 
resulterer i en lavere samlet udled-
ning per kg kød. 

Lars og Lene arbejder efter et 
vækst-indeks på min 100 for ung-
tyrene. På den måde sikrer de, at 
ungtyrene har egenskaberne til en 
god tilvækst og dermed potentialet 
til at være mindre klimabelastende.  
Læs mere om projektet på næste side

Vil du vide mere:
Julie Cherone Schmidt Henriksen

 ► jch@okologi.dk

Artiklen er skrevet af Julie Cherono 
Schmidt Henriksen, Økologisk Lands-
forening og Camilla Kramer, Center 
for Frilandsdyr.

Sådan er den nye praksis på Krogsagergård

For at sikre en optimal vækstkurve får ungtyrene på Krogsagergård foder med samme kvalitet som malkekøerne. Foto: Camilla Kramer

Produktion af øko-ungtyre 
med lav klimabelastning

 ► Projektet ”Produktion 
af øko-ungtyre med lav 
klimabelastning” ledes af 
Center for Frilandsdyr og 
er et samarbejde mellem 
SEGES, DCA og Økologisk 
Landsforening.  

 ► Projektet er støttet af Kvæg-
afgiftsfonden.  

 ► Læs mere om projektet og 
produktion af ungtyre på 
www.frilandsdyr.dk/projek-
ter-kvaeg

Lars og Lene Jørgensen håber,  
at deres erfaringer med en klima- 
optimeret foderstrategi kan inspirerer 
andre, som ønsker at opfede tyrekalve.
Foto: Camilla Kramer

Julie Cherono Schmidt Henriksen oply-
ser, at de første resultater af foderforsø-
gene kommer i hus i slurningen af året.    

Vores deltagelse 
i projektet har 
givet os et godt 

grundlag for at gå i dybden 
med slagtedata, foderplaner, 
og økonomiberegninger«.
Lars og Lene Jørgensen

“

En målrettet klimaoptimering af din bedrift åbner mulig- 
heder for både at reducere dine omkostninger og producere 
fødevarer til gavn for økologien, samfundet og klimaet.

• Få overblik over din bedrifts samlede klimaaftryk

• Få rådgivning i hvilke virkemidler, der bidrager mest til  
en reduktion af klimaaftrykket

• Få vurderet din bedrifts potentiale for kulstofopbygning

Vi har sammensat en rådgivningspakke, hvor vi i dialog med dig 
beregner din bedrifts samlede udledning inklusive beregning af 
reduktionspotentialet af tre forskellige tiltag, der giver mening 
for din bedrift. Samlet pris: 11.500 kr. ekskl. moms.

Læs mere på okologi.dk/klimahandlingsplan

RUST DIN BEDRIFT TIL 
FREMTIDEN MED EN 
KLIMAHANDLINGSPLAN

Annonce


