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Halmen i høhækkene er i dag skiftet ud med hø. De 

600 kalve op til 5 måneder æder hver dag 200-300 kg 

hø, dertil en 17 % kalveblanding ad libitum fra dag ét. 

Mælkemængden (tilsat E-vitamin) topper ved 6-7 liter. 

Arkivfoto: Privat

Thomas holder medicin- 
forbruget lavt trods 
sammenblandede kalve
De køber kalve af en kalveformidler og blander kalve fra 69 malkekvægs- 
besætninger. Det lyder ikke som begyndelsen på en fortælling om god  
sundhed og lavt medicinforbrug – men det er det.

Af Lone Sylvest Søgaard, SEGES

Masser af luft og halm. To gange daglig rengø-

ring af vandkopper og tjek af trug. Og så et rig-

tig godt opsyn. Det er ifølge driftsleder Thomas 

Krog Nielsen opskriften på, hvordan han formår 

at holde medicinforbruget lavt og sundheden 

høj hos de 600 kalve, han har ansvaret for i star-

terstalden hos slagtekalveproducent Johannes 

Nielsen, Varde. 

Vil ikke spare på halmen

Thomas Krog Nielsen bruger dagligt to bigballer 

halm á 500-600 kg, for samtlige bokse strøs hver 

eneste dag. Det er meget halm, som skal opbe-

vares, håndteres og ikke mindst muges ud igen. 

Men Thomas er ikke fristet til at sætte forbruget 

ned.

”Jeg tror, det går galt, hvis vi ikke holder dem 

godt opstrøet. Vi har en åben stald med mas-

ser af luft, og det er godt for sundheden. Men 

de skal altid kunne putte sig i tør halm bagerst 

i boksen, hvor der også er fri for træk, og det 

kræver meget strøelse for at undgå, at de fryser,” 

fortæller han.

En time til opsyn hver dag

Thomas er rigtig godt tilpas med stalden fra 

2007 – året før han kom til bedriften. Ud over 

masser af luft fremhæver han et godt overblik 

over dyrene. Noget han benytter sig af to gange 

dagligt, når han går en observationsrunde, hvor 

han udelukkende kigger på kalvene. 

”Der er ikke noget med at have en skovl eller 

greb med i den ene hånd, så man også lige kan 

ordne det, man kommer om ved. Jeg har kun 

medicinkassen og et ringbind med, og jeg giver 

mig god tid, så jeg nærmest kigger hver eneste 

kalv i øjnene. På den måde fanger jeg altså me-

get,” fortæller Thomas. 

Hver dag bruger Thomas i alt en time på grun-

dig observation af kalvene. Luftvejslidelser be-

handles med Florkem og smertestillende, og det 

valg er ikke tilfældigt.

”Vi lægger vægt på at bruge et middel, hvor vi 

kun skal behandle én gang. Så er der ikke så stor 

risiko for at rende vild i det,” mener Thomas, der 

også sætter pris på mindre stress af kalven. 

Når Thomas Krog Nielsen overleverer til weekend-

vagten hver anden weekend er det både med et tele-

fonopkald og en seddel. Hun skal nødig overse kalve, 

der kræver særlig opmærksomhed. Arkivfoto: Privat

FAKTA OM BEDRIFTEN

• Producerer ca. 2.100-2.200 HOL slagte-

kalve årligt – 94 % godkendt til Dansk 

Kalv færdigfedet på 16 % kalveblan-

ding + majsensilage og mask

• Nettotilvækst: 599 g/dagligt

• Alder ved slagtning: 10,7 mdr.

• Slagtevægt: 215 kg

• Slagteform: 3,97

• Antibiotikaforbrug: 

0,89 ADD de seneste 12 måneder

• Pct. døde kalve af indsatte: 3,1 %

• Dødelighed 1-180 dage: 0,8 %.

›



Hver boks spules grundigt og står tom før næste hold kalve kommer i den. Der er faste betonvægge i 120 cm 

højde mellem hver boks, og oven på det en hård plastikvæg, der er let at rengøre. Arkivfoto: Privat

Balancer i okse- og kalvekød 2020 
Corona-året 2020 satte kalvepriserne 
under pres.

Af Per Spleth, SEGES

Året 2020 blev jo præget af Corona-pandemi 

med nedlukning af restauranter og afholdelse 

af væsentlig færre familiefester, hvor der ellers 

traditionelt serveres godt kalve- og oksekød.  

Priserne på kalve- og oksekød har med andre 

ord været under pres gennem det seneste år. Vi 

håber, at vi i løbet af sommeren 2021 vil se pris-

stigninger på slagtedyr i DK. 

Eksporten af små kalve forblev 

uændret i 2020

År                      Antal små kalve til eksport 

2018                       34.324 stk.

2019                       43.562 stk.

2020                       43.762 stk.

Vi vil se en stigning i antal kalve, der skal fe-

des op, eftersom jersey-mælkeproducenter ikke 

må akive kalve fra 2022. I øjeblikket sker der en 

kraftig stigning i forbruget af kødkvægssæd til 

indkrydsning og i forbruget af Y-Vik med hen-

blik på at lave tyrekalve, da det har den største 

værdi for mælkeproducenten. Alt i alt forventer 

vi 15.000 kalve mere i 2021 i Danmark. 

Slagtninger af kalve/ungtyre 2020

I 2020 blev der slagtet 198.872 kalve og ungdyr 

under 2 år mod 207.316 stk. i 2019. Det er et 

fald på ca. 4 %. Slagtepræmien blev jo på 1.071 

kr. pr. godkendt slagtedyr. Med 245 mio. kr. i 

slagtepræmiepuljen  betyder det, at ca. 228.000 

stk. er godkendt til slagtepræmie. 

Bedriften har aldrig fundet det nødvendigt 

at behandle kalvene forebyggende med det, de 

kalder en ’velkomst-cocktail’.

Renlighed er en dyd

Kalvene går i hold af seks i bokse, der opfylder 

kravene til Dansk Kalv. De to vandkopper i hver 

boks er placeret inde i boksen, hvilket giver lidt 

ekstra arbejde.

”Jeg renser vandkopperne hver formiddag, og 

igen før jeg går hjem. Hvis jeg ikke gør det om afte-

nen, risikerer jeg, at de står en nat uden vand, og 

så er der risiko for, at det går galt,” mener Thomas.

Bedriften vaccinerer ikke og har aldrig gjort 

det. Med det nuværende sundhedsniveau føler 

de ikke behovet og savner hverken den økono-

miske omkostning eller det stress, et vaccinati-

onsprogram giver kalvene. Til gengæld forsøger 

de, trods den manglende direkte kontakt til le-

verandørerne, at stille krav til de kalve, de får.

”Vi er ikke vilde med de helt små kalve og har 

›

Thomas holder medicinforbruget 
lavt ...

en grænse, der hedder 55 kg. Vi har haft den 

samme handelsmand i mange år, og det lykkes 

ham faktisk ret godt at holde kravet,” lyder det 

fra driftslederen fra Varde.

Året 2020 bød på væsentligt færre 

familiefester – og dermed 

nedgang  i forbruget 

af godt kalve- og oksekød.
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