
Nyt oksekødskoncept 
Premium Kvier

Krydsningskvier fra malkekvæg og tyre af kødkvægs-
racer kan i konceptet Premium Kvier fra Danish Crown 

Beef enten sælges videre som småkvier til en anden 
kvieopdrætter - eller sælges som færdigfedet, når dyret 

er minimum 18 måneder gammel.

Kontakt og spørgsmål skal ske til Ejerservice Danish Crown Beef 89 19 25 90



Premium Kvier 
- Sammen tager vi ansvar
Konceptet Premium Kvier 

egner sig både til mælke- og 
kalveproducenter, med plads til 
den ekstra produktion, såvel som 
kvieopdrættere. 

Målet er skabe krydsninger 

mellem stærke kødkvægsracer, 

kendt for deres kraftige kød-

smag- og danske malkeracer. 

Resultatet er et produkt af høj 

kvalitet, høj volumen og høj 

salgbarhed. 

 

Bemærk 
Der skal underskrives kontrakt (inklusiv medføl-
gende konceptbeskrivelse), hvor leveringsmøn-
ster pr. måned over et år fremgår for færdigfede-
de store kvier. Endvidere skal du være andelsejer.

Der er ikke specifikke opstaldningskrav eller 
arealkrav.

Premium Kvier kan nemt gå sammen med det 
øvrige opdræt i perioden, da de skal fodres re-
striktivt inden de færdigfedes op til slagtning. 

Tre gode grunde til Premium Kvier 
1. En konkurrencedygtig notering, tillæg og mu-
ligheden for samarbejde på tværs mellem mæl-
ke- og kalveproducenter samt kvieopdrættere.

2. Du er med til at skabe en positiv brancheløs-
ning ift. de årligt 25-30.000 ekstra kalve, som 
produceres fra og med januar 2022.

3. Vi skaber en platform for dansk kvalitetskød, 
produceret under ordnede forhold - og en reel 
konkurrent til rødt, udenlandsk kød. 

Færdigfedede krydsningskvier
Som andelsejer kan du fede dine egne kryds-
ningskvier op - eller som kvieopdrætter fede 
andres småkvier op til færdigfedede kvier.

Premium Kvier skal leve op til kødkvalitets-
kravene og kan afsættes med et fast tillæg i 
2022/2023 på plus 3 kr./kg, samt den til enhver 
tid gældende notering for kvier.

Kvalitetskrav 
Kødkvaliteten er afgørende for vores succes. 
Forbrugerne forventer samme saftige og møre 
produkt med en lang eftersmag af oksekød, hver 
gang de køber Premium Kvier.

250-360 kg. Optimalt 280 kg.

Alder 18-42 mdr. 

Klasse min. 3,5 Optimal klasse 5 

Farve 3-4 Optimal farve 3 

Fedme 3-4 Optimal fedme 3 

Dette giver rødt, dansk kvalitetskød, som skal 
fortrænge minimum 10% af importeret kød. 


