
Kom godt i gang 
med kødkvæg
KURSUS FOR KOMMENDE OG NYSTARTEDE PRODUCENTER



Kursus om kødkvæg
Planlægger du kødkvægsproduktion eller er du lige startet op? Så kom med på begynder-
kursus for kødkvægsproducenter, hvor du i løbet af tre aftener får effektive tips og konkret 
rådgivning i, hvordan du kommer godt i gang sammen med Agrovi og Kødkvægsudvalget.

PROGRAM

Programmet er med forbehold for ændringer.

AVL
• Valg af race
• Skal der indkøbes stambogsførte dyr?
• Inseminering eller egen tyr?

VALG AF PRODUKTIONSFORM
• Regler for slagtepræmie
• Skal overskudskvier fodres intensiv eller ekstensiv
• Intensivt fodrede ungtyre eller stude
• Forårs eller efterårs kælvninger
• Naturpleje og mulighed for tilskud
• Helårsgræsning
• Økologisk drift v/ økologikonsulent Susanne Kromann Helle, Agrovi 

FODRING
• Fodring af malkende og golde køer, fodermidler og eks. på foderplaner
• Fodring af intensivt fodrede kvier og ungtyre, fodermidler og eks. på foderplaner
• Fodring af ekstensivt fodrede kvier og stude, fodermidler og eks. på foderplaner

DAG 1: 25. februar kl. 17-20.30

LOVGIVNING
• Anmeldelse af ændret dyrehold eller ny miljø godkendelse v/ miljøonsulent Mette Gold, Agrovi
• Regler for læskure ved miljø konsulent v/ Mette Gold, Agrovi.
• Lovpligtig enkeltdyrs registrering i CHR
• Tilmelding til gødningsregister og gødningsregnskab.

SALG  AF SLAGTEDYR
• Kvalitetskrav til slagtedyr herunder klassificering for form og fedme.
• Salg til slagteri og fælles afsætningskoncepter.
• Salg til private i ½, ¼ og 1/8 dele.
• Gårdbutik og internet salg

PRODUKTION AF WRAP OG HØ
• Af overskudsgræs på agerjord
• Fra vedvarende græsarealer (evt. med tilskud)
• Efterslæt på frøgræs marker

DAG 2: 10. marts kl. 17-20.30



Programmet er med forbehold for ændringer.

DAG 2...fortsat

ØKONOMI
• Hvilket dækningsbidrag kan der forventes i ammekvægholdet.
• Fem eksempler fra praksis på, at ammekøer i kombination med naturpleje kan være rentabel

DAG 3: 24. marts kl. 17-20.30

BESÆTNINGSBESØG
Vi besøger kødkvægproducent Mikkel Christiansen, Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk. 

Besætningen er et godt eksempel på, at produktionen kan sættes i system og optimeres uden at 
gøre det sværere end nødvendigt. Mikkel vil fortælle os, hvordan han gør i forhold til bl.a. fodring, 
inseminering og grovfoderproduktion.

TILMELDING & PRAKTISK INFORMATION

STED: 
25. februar & 10. marts: Agrovi, Balstrupvej 90, 4100 Ringsted (kl. 17-20.30)
24. marts: Markeslevgaard, Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk (kl. 17-20.30)

PRIS:
Pr. person: kr. 750,- ex. moms
Pr. efterfølgende tilmelding fra samme bedrift: kr. 400,- ex.moms

TILMELDING: 
Senest 20. februar til Niels Christian Tramm på mobil 24 85 84 88 eller nct@agrovi.dk


