
Kjøttproduksjon 

på kjøttfekviger

Temaark



Team Storfe - Nortura SA2

Halvparten av slaktedyra er hunndyr og er derfor ett vesentlig bidrag til

økonomien på ammekubruket. Kvigekjøttproduksjon krever en plan på lik linje

som oksekjøttproduksjon for å lykkes, men er noe mer krevende i forhold til

avleiring av fett og rett slaktetidspunkt.

Kvigeslakt vil si hunndyr med slaktealder 
fra 301 dager til 730 dager (2 år).

Ulike fremfôringsregimer

Fremfôring av kviger til slakt uten beite fra avvenning 

til slakt.

• Passer best for tidlig vårfødte kviger som slaktes 

før beitesesongen.

• Leveres til slakt på toppris i mai/juni.

Fremfôring av kviger til slakt med en beitesommer 

fra avvenning til slakt.

• Passer best for seint vårfødte eller høstfødte kviger.

• Bruk av innmarksbeite og utmarksbeite.

• Kan være behov for sluttfôring inne, dette avhenger

av kvalitet og tilvekst på beite.

Prinsipper i fôrplanlegging til slaktekviger

1. Slaktetidspunkt må bestemmes ut i fra vekt og alder

på kvigekalven ved innsett, plass og fôrbeholdning.

2. Sterk fôring fører til tidligere avleiring av fett ved

lavere vekt enn ved svakere fôring. Generelt avleirer

kviger fett ved en vesentlig lavere vekt og alder enn

okser. Det er også en forskjell mellom raser når de

avleirer fett ut i fra når de er kjønnsmodne. 

3. Lag en oversikt over mengde og kvalitet på

tilgjengelige fôrmidler på gården. 

4. Sett opp en fôrplan for kvigene i ulike perioder, for

eksempel hver 3. måned. Behov for kraftfôr vil

avhenge av kvalitet på grovfôr. Husk at de fleste

fôrplaner legger opp til fri tilgang på grovfôr.  

5. Sørg for at behovet for mineraler og vitaminer også

dekkes. 

6. God tilgang på vann av god kvalitet er avgjørende

for god tilvekst.

7. Ta tilvekstmålinger underveis og sjekk om tilveksten

er i henhold til fôrplanen.

Oppstalling

Oppstalling av kviger og okser i samme fjøs kan skape

uro og redusert tilvekst på oksene i forbindelse med

brunst. Dette bør en prøve å ta hensyn til ved plassering

og gruppering av dyr. I nybygg (etter 2004) for opp-

stalling av hunndyr skal alle binger ha liggebåser, eller

liggeareal med tett gulv der alle dyra kan ligge

samtidig. Dette er i henhold til forskrift om hold av

storfe. 

§10 – Forskrift om hold av storfe

Storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite
i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret.
Storfe som er oppstallet i båsfjøs, skal sikres mulighet for fri 
bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 uker i løpet av
sommerhalvåret. 
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Tung rase 
12 måneder 
Målvekt   420 kg 
Brystmål  172 cm 
 
15–17 måneder 
Målvekt   530 kg 
Brystmål  190 cm

Lett rase 
12 måneder 
Målvekt   380 kg 
Brystmål  168 cm 
 
15–17 måneder 
Målvekt   470 kg 
Brystmål  185 cm

Vekstkurve for kviger til slakt
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Lette raser 

Dette er kviger med for eksempel 50 % eller mer  

Hereford, Aberdeen Angus og Tyroler Gråfe.  Disse 

 rasene kjennestegens ved at de er tidlig slaktemodne 

og  avleirer fett ved en lavere alder og vekt enn de tunge 

rasene.

Tabellen under viser kraftfôrmengder i forhold til grovfôrkvalitet der framfôringstiden er satt til 15–17 mnd alder. 

  Ønsket tilvekst               Slaktevekt/                Tidlig høsta,                        Middels høstetid,            Seint høsta, 
                                          Levendevekt              moderat gjæring               moderat gjæring           moderat gjæring  
                                                                              (0,91 FEm)                            (0,86 FEm)                       (0,81 FEm) 

  750-850 g/dag             230 kg/470 kg           1,5 kg/dag                          2,0 kg/dag                      2,5 kg/dag 
                                                                              Formel BiD Kompakt         Formel Linnea BiD          Formel Linnea BiD 
                                                                              eller Formel Linnea BiD     eller Formel BiD              eller Formel BiD

Tunge raser 

Det er kviger med for eksempel 50 % eller mer Limousin, 

Charolais, Simmental og Blonde A`Qutaine. Disse 

 rasene kjennetegnes ved at de er seint slaktemodne  

og avleirer fett ved en høyere alder og vekt enn de lette 

rasene.

Tabellen viser kraftfôrmengder i forhold til grovfôrkvalitet der framfôringstiden er satt til 15–17 mnd alder. 

  Ønsket tilvekst               Slaktevekt/                Tidlig høsta,                        Middels høstetid,            Seint høsta, 
                                          Levendevekt              moderat gjæring               moderat gjæring           moderat gjæring  
                                                                              (0,91 FEm)                            (0,86 FEm)                       (0,81 FEm) 

  1000-1100 g/dag           275 kg/530 kg           2,0 kg/dag                          2,5 kg/dag                      3,0 kg/dag 
                                                                              Formel BiD Kompakt         Formel Linnea BiD          Formel Linnea BiD 
                                                                              eller Formel Linnea BiD     eller Formel BiD              eller Formel BiD



Tlf. 955 18 400
medlem.nortura.no/storfe

Fett

For å lykkes med kvigekjøttproduksjonen er du

avhengig av å treDe med slaktevekt og fettgruppe. Det

gis ikke kvalitetstilskudd til slakt med fettgruppe 4 eller

høyere. Det betyr at man må unngå å levere slakt i de

høye fettgruppene. Er man usikker så er det bedre å

levere litt for tidlig enn for seint, og ser du at det er for

seint så er slanking en mulighet på kviger. 

Fettgruppe fra 3 til og med 3+ må man akseptere i

denne produksjonen. Sluttvekta når kvigene er slakte-

modne vil variere ut i fra rasekombinasjon, og avhenger

av rammestørrelse/voksenvekt til individet i større grad

enn alder. 

Tips til å lykkes i kvigekjøttproduksjonen

• Friske dyr som vokser godt.

• Klipp dyra ved innsett.

• Legg en plan fra innsett til utslakting.

• Følg opp underveis i forhold til tilvekst og juster

fôrplan underveis.

• Utnytt prisløypa og slakt på høyest mulig pris.

• Utnytt mulighetene i Nortura sine ulike varestrømmer.

• Unngå dyr i fettgruppe 4 og over.

• Er det mistanke om tyvparring så følg med på dyret.

Kontakt gjerne din Norturarådgiver 

for spørsmål!


