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Kalv - Mjölkdjur
Slaktas vid 8,9 månader. Denna 
typ av kalv växer upp i djup-
ströstallar tills de är 6 månader, 
varefter de går i lösdriftstallar 
med liggbås som är typiska för 
dansk kalvuppfödning.

Kalv - Limousine
Slaktas vid 10,5 månader. Limou-
sinekreaturet är den vanligaste 
köttdjursrasen i Danmark. 
Kalvarna går på gräs 150 dagar 
om året på bördig åkerjord. 
Limousinerasen har sitt ursprung 
i Frankrike och importerades 
under 1960- och 1970-talet. 
Kalvarna föds under våren och 
1,0 kalv frånvänjs per ko per år.

Ungtjur - Mjölkdjur
Slaktas vid 13,5 månader. Även 
om slaktåldern är satt till 13,5 
månader sker slakten av ung-
kalvar mellan 11 och 14 måna-
der. Även här växer kalvarna upp 
i stallar med djupströ.

Ungtjur - Limousine
Slaktas vid 14,4 månader. 
Ungtjurarna betar på vanliga 
odlingsarealer, precis som 
kalvarna, kvigorna och korna.

Kviga - Limousine
Slaktas vid 20 månader. Precis 
som kalvarna går korna på gräs 
150 dagar om året. Under vin-
tern lever rasen i djupströstallar 
och fodras med grovfoder. När 
vissa blir 20 månader gamla 
ersätter de äldre kor i repro-
duktionen av kalvar. Resten av 
kvigorna slaktas.

Ungtjur - Högland
Slaktas vid 18 månader. Skotsk 
höglandsboskap är en utbredd 
ras som går ute större delen 
av året. Rasen betar i snitt 180 
dagar om året på permanenta 
och naturliga gräsområden, som 
inte är ägnade för odling. Under 
vinterhalvåret uppehåller sig 
kreaturen i öppna djupströstallar.

Kviga - Högland
Slaktas vid 20 månader. Gammal 
skotsk boskapsras. Mycket tålig 
och klarar de flesta väderförhål-
landen. De första kreaturen kom 
till Danmark från Skottland i 
mitten av 1900-talet. De unga 
kvigorna ersätter äldre kvigor i 
reproduktionen av kalvar. Både 
unga och äldre övertaliga kvigor 
skickas till slakt.

Ko - Högland
Slaktas vid 24 månader. Precis 
som limousinekreaturen kalvar 
höglandskreaturen på våren. 
Kvigorna ersätter äldre kor vid 30 
månader.

Ko - Limousine
Slaktas vid 8,9 månader. Denna 
typ av kalv växer upp i djup-
ströstallar tills de är 6 månader, 
varefter de går i lösdriftstallar 
med liggbås som är typiska för 
dansk kalvuppfödning.

Ko - Ekologiska mjölkdjur
Slaktas långt senare än 30 
månader eftersom korna primärt 
används till avel av nya kalvar för 
vidare produktion av kalv- och 
nötkött.

Ko - Mjölkdjur
En mjölkko får 2-3 kalvar under 
sitt liv. Mellan dräktighetsperio-
derna mjölkas korna. När 
korna inte längre ger en optimal 
mjölkning skickas de till slakt.

Stut - Ekologiska mjölkdjur
Slaktas vid 26,5 månader. 
Deras uppväxt är jämförbar 
med konventionella stutar från 
mjölkdjur bortsett från fodret som 
är ekologiskt. Stutarna är 11 dagar 
äldre vid slakt än konventionella 
stutar.

Stut - Mjölkdjur
Slaktas vid 26,3 månader. Stutar-
na går på gräs 160 dagar om 
året på bördig åkerjord. Fodret 
består huvudsakligen av bete 
och grovfoder. Under vintern står 
stutarna i bås i stallar.
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