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Slagtning af kvier
Af Anni og Anders Søndergaard, Kammerherre Hereford, mail: kammerherre@kammerherre.dk.

Med fokus på slagtning af hereford, så stiller Kammerherre 
Hereford igen en række tal til rådighed for denne artikel 
og en fortsættelse af temaet økonomi fra vores artikel i juli 
2016 bladet. Denne gang vil vi belyse økonomi i færdig-
fodring af kvier til slagtning ved 16 mdr., kontra levering fra 
græs også ved 16 måneder eller lade kvierne blive et år 
ældre og i stedet slagte dem sommeren efter som 2 års 
kvier. Sidst har vi medtaget et par eksempler på slagtning 
af 1. kalvs køer.  

Vi skrev i forrige artikel om rigtig høje klassificeringer på 
vores tyre. Hvis kvierne fodres ens med tyrene, så er klas-
sificering i 8 også muligt, men sendes de fra sommergræs, 
så er vægten betydelig lavere, der er lavere slagtevægt, 
klassificering og ikke mindst lavere pris.

Kort sagt og seneste erfaring belyst med tabel 1 og tabel 2, 
skal du sælge 16 måneders kvier til slagteriet, så skal fær-
digfedningen starte så tidligt som muligt efter fravænning 
og opfedning på stald lige indtil slagtning. Sorter kvierne 
på fravænningsvægten, 200 dags vægten og kom i gang 

med færdigfodringen til slagtning på de ringeste kvier med 
laveste vægt.

Priserne er fra i år slagteperioden 28.6- 17.9.2016. Sam-
menlignet med priserne i 2015, så får vi i 2016 ca. 1400 kr. 
mindre pr kvie, der er færdigfedet på stald, tabel 1. Kvierne 
i tabel 2 leveret fra græs, her kan kun skrives, at det er po-
sitivt, at de nåede de 180 kg og tager tilskuddet på 801 kr.

Tabel 1 med afregninger  
på kvier fodret indtil 16 mdr.:
Sammenlignet med 2015, er kg-prisen faldet betydelig, 
det kan nævnes at vi fik 28,75 kr. pr. kg for en klasse 8. 
Den gennemsnitlige afregning på 8373 kr. i 2015 er faldet 
til 7021 kr. her i 2016, dette giver 1359 kr. mindre i gen-
nemsnitlig indtægt pr. kvie. Her i 2016 har vi en stigning på 
5 kvier ud af 9 med klassificering i 8, mens vi i 2015 kun 
havde 1 kvie. Kvierne vi udvælger til færdigfedning sætter 
ofte fedt yver, så man skal ikke fortryde sin beslutning af en 
slagtekvie. Kvierne har en løbegård udenfor stalden med 
foderpladser. Se tabel 1.

Tabel 1 - 16 mdr.s kvier færdigfedet på stald

Dyrnr 200 dags 365 dags 
vægt

Klasse Fedme Farve Krog 
vægt

kg pris Afregnet: Tillæg Afregnet 
incl. tillæg

kg kg kg kr. kr. kr. kr.

1102 251 365 7,0 3 3 256 25,25 6464,00 801,00 7265,00

1103 265 375 6,0 3 3 250 25,20 6300,00 801,00 7101,00

1107 258 374 6,0 3 3 245 25,20 6174,00 801,00 6975,00

1117 239 343 8,0 3 3 249 25,15 6262,35 801,00 7063,35

1118 237 276 8,0 3 3 236 24,55 5793,80 801,00 6594,80

1119 227 266 8,0 3 3 233 24,55 5720,15 801,00 6521,15

1120 293 379 8,0 4 3 272 25,85 7031,20 801,00 7832,20

1121 194 294 6,0 3 3 206 23,90 4923,40 801,00 5724,40

1122 298 396 8,0 3 3 283 25,85 7315,55 801,00 8116,55

Gennemsnit 251 341 7,2 247,78 25,06 6220,49 801,00 7021,49
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Tabel 2- 16 mdr.s kvier slagtet fra græs

Dyrnr 200 dags 365 dags 
vægt

Klasse Fedme Farve Krog 
vægt

kg pris Afregnet: Tillæg Afregnet 
incl. tillæg

kg kg kg kr. kr. kr. kr.

1131 247 321 6,0 3 3 196 23,60 4625,60 801,00 5426,60

1132 300 310 5,0 3 3 187 23,15 4329,05 801,00 5130,05

1136 204 275 6,0 3 3 186 23,60 4389,60 801,00 5190,60

1137 241 284 5,0 3 3 187 23,15 4329,05 801,00 5130,05

Gennemsnit 248 297,5 5,5 189,00 23,38 4418,33 801,00 5219,33

Tabel 3 - 24 mdr.s kvier slagtet fra græs

Dyrnr 200 dags 365 dags 
vægt

Klasse Fedme Farve Krog 
vægt

kg pris Afregnet: Tillæg Afregnet 
incl. tillæg

kg kg kg kr. kr. kr. kr.

1046 251 365 7,0 3 3 382 22,55 8614,10

1176 265 375 5,0 3 3 320 23,50 7520,00

Gennemsnit 258 370 6,0 351 23,03 8067,05

Tabel 4 - 1. kalvs køer slagtet fra græs

Dyrnr 200 dags 365 dags 
vægt

Klasse Fedme Farve Krog 
vægt

kg pris Afregnet: Tillæg Afregnet 
incl. tillæg

kg kg kg kr. kr. kr. kr.

1041 251 365 6,0 4 3 350 22,05 7717,50

1032 265 375 7,0 3 3 349 20,45 7137,05

Gennemsnit 258 370 6,5 350 21,25 7427,28

Tabel 2 med afregnin-
ger på kvier  
leveret fra som-
mergræs, ingen 
færdigfedning:
De 4 kvier har ikke de 
højeste 365 dags vægte. 
De er i gennemsnit ca. 
40 kg lettere ved 365 
dags vægten end kvi-
erne vi har færdigfedet, 
så reelt burde der kun 
være ca. 20 kg forskel på 
krogvægten, hvis deres 
tilvækst på græs havde 
været ens med kvierne 
på stald.  Men krogvæg-
ten er 60 kg mindre på 
tabel 2 kvierne i forhold 
til kvierne i tabel 1, der er 
færdigfedet. Kvierne i ta-
bel 2 har manglet færdig-
fedning og dette kvitteres 
direkte i en lav afregning. 
Se tabel 2.
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Tabel 3 med afregninger på kvier, alder ca. 2 år:
Et alternativ til at slagte kvierne ved 16 måneder, er at give 
dem en vinter og sommer mere, så de er 24-30 måneder. 
De store kvier koster et år mere i foderforbrug og prisen 
for dette, kan ikke dækkes af merindtægten på 1046 kr. i 
forhold til tabel 1. kvierne. Se tabel 3.

Tabel med afregninger på 1. kalvskøer,  
slagtet 10-16 måneder efter kælvning:
Følgende 1. kalvskøer har vi slagtet her i 2016, de fik begge 
en kalv i 2015. De er slagtet 4-10 måneder efter fravæn-
ning af kalven, 1041 er slagtet i februar og 1032 her i sep-
tember direkte fra sommergræs. Se tabel 4.

Udgifter på kvierne
Udgifterne til fodring/mineraler kan findes med udgangs-
punkt i artiklen fra juli 2016. Udgifter på ovennævnte kvier 
er 2033 kr. pr. kvie i tabel 1 og 1493 kr. pr. kvie i tabel 2, 
altså en forskel på 540 kr til ekstra foder. Kvierne i tabel 
2 var 11 mdr., da de kom på græs 1.maj, og slagtet her 
i september.  Kvierne i tabel 1 har givet en afregning på 
1800 kr. mere pr. kvie med en ekstra foderudgift på 540 kr., 
en nettoindtægt på 1260 kr. Færdigfodring kan anbefales.

Større kvier giver ikke en yderligere nettoindtægt
For større kvier er der en ekstra indtægt på 1046 kr., for-
skellen mellem tabel 3 og tabel 1. Denne indtægt kan ikke 
dækker et års foderforbrug/mineraler på 1886 kr. og giver 

derfor et tab på -840 kr. for at passe en kvie fra 16. mdr. 
til ca. 26. mdr.

En 1. kalvs ko (tabel 4) har i alt kostet 5051 kr. at tillægge 
(foderudgifter i Juli 2016 artikel), ved slagtning har hun pro-
duceret en slagtetyr eller kvie, samt hun bidrager selv med 
7427 kr. i gennemsnit. Nettoindtægt for 1. kalvskoen skal 
beregnes i sammenhæng med afregningen på kalven.
 
Vi vil anbefale slagtning af 1. kalvskøer, frem for store slag-
tekvier, samt udsætning af de ringeste kvier ved færdig-
fodring på stald.

Hvor skal fokus være i en næste artikel?
Anders og jeg skriver gerne videre til næste blad. Vores 
egen ide er, at skrive en mere generel artikel ud fra Besæt-
ningsoversigtens gennemsnitstal for vejninger, tilvækst og 
klassificeringer, såfremt disse tal kan stilles til rådighed. Vi 
kunne ønske os tal svarende lidt til de gamle afkom lister, 
det skulle være muligt, hvis grundlaget stilles til rådighed. 
En analyse og artikel af disse tal, kan give mere input til, 
hvorledes vi flytter tilvækst, klassificeringer og bedre øko-
nomi ved slagtning. 

En fortsættelse med økonomi i slagtedyr kunne også være 
tal fra en besætning, som ikke har en foderplan ens med 
vores, ensilage og eget korn. En besætning, der anvender 
indkøbt fuldfoder til slagtedyrene. Hermed en opfordring!
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