
Premium Kvier
Krydsningskvier af malke- og kødkvæg

Overvejer du at supplere din eksisterende bedrift af 
slagtekalve eller malkekvæg med konceptet Premium 

Kvier fra Danish Crown Beef - eller måske sælge dyrene 
videre som småkvier til en kvieopdrætter?

Krydsningskvier fra malkekvæg og tyre af kødkvægsrac-
er kan i konceptet enten sælges videre som småkvier til 
en anden kvieopdrætter - eller sælges som færdigfedet, 

når dyret er minimum 18 måneder gammel.

Hør mere om, hvordan Premium Kvier bliver en økono-
misk gevinst for din bedrift - og mød to landmænd, som 

allerede er i gang.

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



Premium Kvier
Mælkeproducent

Premium Kvier
Slagtekalveproducent

I Nordjylland ved Aars har Jens Sørensen valgt at supplere besætningen af Hol-
stein-malkekvæg med Premium Kvier. 

I starten forventer Jens Sørensen at have i omegnen af 25-30 Premium Kvier 
gående på stald, men på sigt kan flere komme til. For Jens Sørensen handler det i 
høj grad om at finde et stabilt alternativ til eksporten af kalve.

- Du kan godt kalde det risikospredning, når vi vælger at beholde dyrene selv og 
opfede frem for at eksportere. Selvom eksportpriserne kan være gode, er jeg i 
konceptet sikret et pænt tillæg og forudsigelig afsætning i modsætning til eks-
port, siger Jens Sørensen.

På fodersiden forventer Jens Sørensen, at dyrene generelt kommer til at gå på en 
ration bestående af 70-80% grovfoder suppleret med kraftfoder og kridt. Dyrene 
skal som udgangspunkt sendes til slagt, når de runder 18-20 mdr. i slagtealder.

I Årre i Sydvestjylland har slagtekalveproducent Kristian Sørensen planer om at 
have i omegnen af 700 Premium Kvier på stald ad gangen.
Dyrene skal gå på to landejendomme, som tidligere husede malkekvæg, men 
altså nu skal bruges til produktion af kødkvæg.

- Jeg er jo egentlig slagtekalveproducent, men står med to gårde, hvor en del af 
sengebåsene er for store til kalve. Det er derfor oplagt at bruge pladsen til de 
større dyr. Det giver i sidste ende en bedre økonomi - og bygningerne bliver 
brugt. Samtidig er det min måde at risikosprede på og være med til at fortrænge 
noget af det udenlandske kød, siger Kristian Sørensen.

Ifølge Kristian Sørensen er det planen at ramme en slagtevægt omkring 300 kg. 
efter 18 mdr. med et par måneders slutfedning bestående af valset korn og/eller 
majsensilage. Indtil slutfedningen består foderrationen af græsensilage/helsæd-
sensilage.

SimHerd
Beregning på besætningsniveau

Danish Crown Beef har i samarbejde med SimHerd udviklet et beregningspro-
gram, der tager udgangspunkt i den enkeltes bedrift og dyr, aktuelle omkost-
ninger og hvorvidt, der er tale om intensiv produktion eller ekstensiv produktion 
med afgræsning. 

Beregningen giver dermed et retvisende billede ved et skifte til Premium 
Kvie-konceptet, da alt fra alder og vægt til klassificering meregnes - foruden 
fodertype, tillæg og slagtepræmie.

Det gør det muligt at beregne den økonomiske forskel ved 
produktion af Premium Kvier frem for eksport af kælvekvi-
er eller kviekalve. 

Tillæg på 
+3 kr/kg


