Svensk kalv enligt konceptet mellankalv
Det svenska kalvköttet kommer från en kalv som är uppfödd enligt konceptet mellankalv.
Kalvköttet är ljust med en mild smak och en mörhet med litet skärmotstånd.
Mellankalv är en kvigkalv eller tjurkalv från mjölkras eller köttras.
Mellankalvsuppfödning är en uppfödningsmodell som är baserad på både grovfoder och
kraftfoder. I Sverige ska alla kalvar över två veckors ålder ha fri tillgång till grovfoder för att
matsmältningsorganen ska utvecklas normalt. Det är viktigt med ett bra grovfoder med hög
kvalitet, och smakrikt för att tillväxten skall bli hög. Kalven tillvänjs därefter med ett
proteinfoder som antingen kan bestå av spannmål och koncentrat eller ett färdigblandat
kraftfoder sk pellets. Även detta foder ska vara smakrikt och innehålla högvärdigt protein.
Grovfoder och kraftfoder utfodras i fri tillgång. För att kalven ska vara färdig som mellankalv
vid 8 månader till högst 11 månaders ålder och ha karaktären kalv kött med mild smak och
med en mörhet med litet skärmotstånd, behöver den minst växa 1200 gram per dag för att
nå en slaktvikt mellan 125-180 kg slaktad vikt. Köttets färg bedöms vid klassning med upptill
3 stjärnor.

Uppfödning
•

•

•

Nyfödda kalvar ska få råmjölk senast 6 timmar efter födseln. Kalvar ska ha foder minst
2 gånger om dagen. Friskt vatten ska vara tillgängligt för kalven. Senast från 2 veckors
ålder ska kalvarna ha fri tillgång till grovfoder som kan bestå av hö, ensilage sk
konserverat gräs och halm. Kraftfodret tillvänjs med försiktighet för att sedan utfodras
med fri tillgång.
Boxar för kalvar upp till 1 månads ålder ska ha strö av halm eller annat liknande
material. Om du använder dränerande golv som liggyta för kalvar som är äldre än
1 månad, men högst 4 månader gamla, ska liggytan vara av gummi eller annat mjukt
material under förutsättning att stallet är värmeisolerat. I besättningar där kalvar som är
yngre än 2 veckor hålls i ensambox, bör mellanväggarna vara täta från boxgolvet och
upp till en höjd av 0,8 meter.
När kalvarna är igång och äter bra kan kalvarna med fördel födas upp i gruppboxar där
de har bra med utrymme och mycket frisk luft.

Kvalitetskrav vid slakt
•
•
•
•
•
•

Kalvens ålder 8 månader till högst 11 månader
Levande vikt ca 320kg
Slaktad vikt 125,1-181,1 kg
Fettgrupp 2- - 3Klass E- P+
* - *** där 3 stjärnor ger bäst kvalitet

Den svenska kalvuppfödningen har högt ställda krav när det gäller utfodring och utrymme.
Det gör att vi har friska kalvar som växer bra och mår bra. Sverige är det land i EU med lägst
användning av antibiotika. Köttets ursprung och kvalitet dokumenteras.

