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Del af mappe 6) 

Oversigt over hvor mange antal dyr der går til en dyreenhed for henholdsvis kvæg og svin.1 

 

    

Dyretype Enhed Antal enheder til 1 DE 

Malkekøer tung race uden opdræt 1 årsko 0,85 

Malkekøer Jersey uden opdræt 1 årsko 1,00 

Småkalve kvier og stude 0-6 mdr. tung race 
Småkalve kvier og stude 0-6 mdr. Jersey 

1 årsdyr 
1 årsdyr 

4,9 
6,4 

Opdræt 6-28 mdr. tung race 
Opdræt 6-25 mdr. Jersey 

1 årsdyr 
1 årsdyr 

2,6 
3,6 

Ammekøer uden opdræt, under 400 kg 1 årsdyr 2,3 

Ammekøer uden opdræt, 400- 600 kg 1 årsdyr 1,6 

Ammekøer uden opdræt, over 600 kg 1 årsdyr 1,4 

Tyrekalve 0-6 mdr. tung race 1 produceret dyr 8,9 

Tyrekalve 6 mdr. -slagtning ( 440 kg ) tung race 1 produceret dyr 4,5 

Tyrekalve 0-6 mdr. Jersey 1 produceret dyr 12,5 

Tyrekalve 6 mdr. -slagtning ( 328 kg ) Jersey 1 produceret dyr 8,2 

Avlstyre tung race 1 årstyr 2,15 

Avlstyre Jersey 1 årstyr 2,9 
 

1) Ved afvigende vægtgrænser for tyre skal der korrigeres på følgende måde: 

Tung race: 

1) Fra fødsel til 6 måneder: 1600 kg tilvækst beregnes som 1 DE. 

2) Fra 6 måneder til slagtning: 1000 kg tilvækst beregnes som 1 DE. 

Jersey: 

1) Fra fødsel til slagtning: 1500 kg tilvækst beregnes som 1 DE. 

For tyrekalve ældre end 6 måneder beregnes korrektionen ud fra produktionen af tyrekalve fra 6 måneder til slagtning ligesom 
tyrekalve yngre end 6 måneder beregnes ud fra produktionen af tyrekalve fra 0-6 måneder. 

Hvor den præcise vægt ikke kendes, fastsættes vægten til og med 13 mdr. på følgende måde: 

Tyre af tung race: Fødselsvægten er 40 kg, tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 33 kg pr. måned. Tyre af 
ammekøer beregnes som tung race. 

Jerseytyre: Fødselsvægten er 25 kg, tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder og herefter 28 kg pr. måned. 
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Avlstyre beregnes som tyre op til 440 kg for tyre af tung race og 328 kg for Jerseytyre. 

2) På bedrifter, hvor opdrættet eller stude har en anden aldersmæssig sammensætning end ved normal forekomst af opdræt i 
en kvægbesætning, skal antallet af årsdyr pr. DE beregnes ud fra gennemsnitsalderen for opdrættet ud fra følgende formler: 

a) Opdræt, tung race: Årsdyr per DE = 8,87/((gennemsnitsalder i mdr. *0,1124)+1,48). 

b) Opdræt, Jersey: Årsdyr per DE = 8,90/((gennemsnitsalder i mdr*0,0866)+1,14). 

Gennemsnitsalder i måneder skal angives som den gennemsnitlige alder i løbet af hele planperioden. Et årsdyr beregnes som 
365 foderdage. 

Svin 
    

Dyretype Enhed Antal enheder til 1 DE 

Søer med grise til fravænning (4 uger~7,2 kg) 1 årsso 4,3 

Smågrise fra 7,2 til 30 kg 1 produceret dyr 175 

Slagtesvin fra 30 til 102 kg 1 produceret dyr 35 
 

 

(Omregningsfaktorerne er fastsat ud fra normtal 2000, der er udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning og offentliggjort i DJF-rapport nr. 

36 (november, 2001). 1 dyreenhed (DE) er fastsat ud fra 100 kg N ab lager per DE i det staldsystem med mindst kvælstoftab. Dyreenheder 

for kvæg er dog fastholdt på samme niveau som i bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998, hvor 1 dyreenhed blev fastsat som 100 kg 

N ab lager ud fra et gennemsnit af staldsystemer.) 


