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Færdigfedning af Texeliam pa 
stald eller på græs 
J. Højland Frederiksen 

Afd. for forsøg med kvæg og får 

Et forsøg gennemførtes med 30 indkøbte, forårsfødte Texeliam (beder og gimmere > for at 
fastlægge tilvækst, foderforbrug og slagtekvalitet ved færdigfedning på stald eller græs. Forsø 
get varede 63 dage i tidsrummet 12. august-14. oktobe-1981 og gennemførtes med 3 hold. Hold 1 
blev slagtet ved forsøgets start. Hold 2 blev sat på stald og fodredes med hel byg og mdividprø-
veproteinbl and ingen i forholdet 75:25 efter ædeiyst og havde desuden fri adgang til kløvergræs-
hø. Hold 3 blev sat ud på en ca. 2 ha stor kløvergræsmark, dei ikke havde været benyttet til 
faregræsning de- pågældende år. Der var rigeligt meo kløvergræs af varierende men goc kvalitet. 

StaJdfiOldel inold ba^d-, i b - e bHn'ugsi erioden tsn d:uli<, uHæksl r«å 167 g, rnc .Ims 
Oræ-;noidei (hold ?, vokJf\ie 2 ' ' „ u t d t g Z'e* rt kalve læ'- bl væk-, bæ« si-ajdriæ-'e! ahh deis 
forklaret' ved cn ulle lod,-rop igelse, i s^ r i fedning' pe-'iodens ocgvndef.e, deh ved at 2 lam 
»/oksede r.ærdcks h- ng^ornt Foi bruget af byg o 5 pi o; end 'andæg "-u 5.3 FE or. kg P'lvæ/st. 

Slagteresultaterne for de to hold var bortset fra slagtevægten næsten ens 
De økonomiske beregninger viser, at det kun ei økonomi k fordelagtigt at færdigfede "kke 

slagtemodne Jam, nål foderomkostningerne er høje. 

Baggrund og formal 
Økonomiske modelberegninger med udgangs-

punkt i dagsaktuelle foderpriser og noteringer på 
slagtelam har vist, at slagtekvaliteten skal forbed-
res betydeligt, for at fe d n i n g s pro gram in e r kan 
være økonomisk fordelagtige foi producenterne, 
når foderforbruget pr. kg tilvækst er stort, jvf. 
medd. 377 og beretn. 517 fra Statens Husdyr-
brugsforsøg. I overensstemmelse hermed har for-
søg udført bl.a. af Ørskov og medarb. i Skotland 
(1979) vist, at lammene fortærer relative små fø-
demængder , og som følge herafer tilvæksten lille 
i de første 3-4 uger af fedningsperioden. Med 
denne baggrund gennemførtes et fedningsforsøg 
med forårsfødte Texeliam med det formål at bely-
se: 
1. Tilvækst og foderforbrug ved færdigfedning på 

stald og fodring med hel byg og individprøve-
proteinblanding efter ædelyst samt fri adgang 
til hø. 

2. Tilvækst ved færdigfedning på græs i forbin-
delse med markskifte. 

3. Fæ rdigj'edn ingens betydning for slagtevægt, 
-procent og -kvalitet. 
Forsøget gennemførtes i samarbejde med 

landsforeningen Dansk Faareavl hos gdr. Bent 
Christensen, Farsø. Dyrene blev slagtet på Løg-
stør Slagtehus. 

Forsøgsplan og forsøgets gennemførelse 
I forsøget indgik 3 hold: 

Hold 1: Slagtet ved forsøgets start. 
Hold2: (Staldhold). På stald, fodret med hel byg 

og lammeproteinblanding i forholdet 
75:25 efter ædelyst samt fri adgang til 
hø. 
Der benyttedes således samme foder-
plan som ved fodring af individprøve-
lammene. 

Hold 3: (Græshold). På en ca. 2 ha stor kløver-



30 Texellam født i foråret 1981, heraf 2 vædde-
re jy Ledel t/g 10 gnnmc.e Hh , ir.j ø t t r - • r 
besætning, bragt til forsøgsgården og klippet den 
10. august. Den 11. august foretoges holdindde-
ling efter køn, vægt og huldtilstand, dog således at 
begge væddere kom på hold 1. 

Hold 2 og 3 behandledes med leverripereol mod 
indvoldsparasitter og med mortalin mod ydre pa-
rasitter. Stald hol det gik parvis i bokse. Ved for-
søgets start og slutning bedømtes huldtilstand. 

Hold i 
Slagtet ved 

forsøgets start 

ica'ef "i c^n u'-igM 1 yg'Ui's1' ei, 'euuueaiec samt 
fedttykkelsen over musklen. 

Resultater 
Forsøgets hovedresultater fremgår af tabel 1. 

Vægt og tilvækst. Levende vægt ved forsøgets 
begyndelse er næsten ens, 29.2-29.6 kg, for alle 
tre hold. Ved slutningen var levende vægt for 
stald hold et 39.8 kg og signifikant (P<0.01) lavere 
n i i ' *e t " Jet 'å r lå på 43.2 kg i 
gennemsnit. 

Hold 2 

På stald 

Hold 3 

På græs 

Gus. Gns. min. max. Gns. min. max. 

29.6 23.4 34.7 29.6 25.9 37.2 
39.8 32.5 42.4 43.2 39.3 49.8 
162 41 219 216 137 260 

5.3 _ _ _ _ _ 

Lev. vægt ved beg., kg 
Lev. vægt ved slutn., kg 
Tilvækst i 63 dg., g/dgl. 
FE pr. kg tilvækst 
(byg + proteinbl.) 

29.2 22.0 34.2 

Bedømmelse af lev. lam 
(1 = mager, 5 = fed) 
Begyndelse 3.8 2.0 5.0 3.6 2.0 4.5 3.6 2.5 4.5 
Slutning - 4.0 2.5 5.0 4.3 3.0 5.0 

Slagtevægt, kg 14.4 9.5 18.0 19.3 15.5 22.5 21.4 19.5 24.5 
Slagteprc. 49.2 43.2 57.7 48.1 43.8 52.6 49.6 47.3 52.1 
Nettotilvækst, g/dgl. - 78 107 

Bedømmelse af slagtekrop 
max. 

Kølle (0~10)x3 30 23.7 21 27 26.4 24 30 27.9 24 30 
Ryg (0-10) X 3 30 21.9 15 30 26.7 21 30 27.3 24 30 
Forpart (0-10) x 2 20 16.2 12 20 17.6 14 20 18.8 16 20 
Fedtmængde (0-10)x 1 10 5.9 4 8 9.5 8 10 10.0 10 10 
Fedtfarve (0-10)x 1 10 8.8 8 9 10.0 10 10 9.3 7 10 

I alt 76.5 90.2 93.3 

Muskelareal, cm2 15.3 12.9 18.4 16.7 14.8 19.0 
Fedtareal, em2 2.3 0.8 5.7 3.5 2.1 5.8 
Fedttykkelse, mm 3.5 2 8 4.4 3 7 

Notering, kr. pr. kg slagtevægt 20.88 16.00 23.00 20.80 18.00 22.00 21.00 20.00 22.00 
Kr. pr. lam 301 152 414 403 288 495 450 390 539 

Ved vurderingen af lammenes vægt og tilvækst 
må det tages i betragtning, at det gennemsnitlige 
vægttab under transport fra sælger til forsøgs-
gård, ophold i forsøgsstalden i ca. 2 døgn før 
foisøgets start samt klipning af 1 kg uld fra hvert 
lam udgør 3.9 kg pr. lam. Det må således antages, 
at en stor del af de vægttab, der normalt observe-

res ved indbinding, har fundet sted før forsøgets 
start. 

Årsagen til den lave gennemsnitlige tilvækst 
hos staldholdet kan søges i to forhold. Fo r det 
første havde lammene en lang tilvænningsperio-
de. Som det fremgår af figur 1. var optagelsen af 
byg og proteinblanding relativ lav ved periodens 



begyndelse, 0.78 FE/dag, og øgedes kun lang-
somt til 1.1 FE/dag mod periodens slutning. Den 
stigende foderoptagelse kan forklare den stigende 
tilvækst hos staldholdet sammenholdt med den 
aftagende tilvækst hos græsholdet. 1 de første 4 
uger var tilvæksten 93 og 253 g daglig for hen-
holdsvis stald- og græshold. I de sidste 5 uger var 
de tilsvarende tal henholdsvis 224 og 181 g daglig. 
For det andet er variationen sum vist i tabel I i den 
opnåede tilvækst mellem dyr på samme hold stør-
re for staldholdet end for græsholdet, hvilket 
skyldtes, at der på staldholdet var 2 dyr, som 
voksede mindre end 87 g daglig. Årsagen til disse 
meget lave tilvækster bør undersøges i kommen-
de forsøg. 

Huldtilstand. Huldkaraktererne, især med hen-
syn til kødfylde i ryg og køller, blev bedømt ved 
foisøgets begyndelse og slutning efter skala 1-5, 
hvor 1 er meget mager, og 5 er kødfuld og/eller 
ted Det ses af tabel 1, at både stald- og græshol-
det forbedrede karakteren i fedningsperiødens 
ror løb, og a; den bedste forbedring opnåedes hos 

to dyr med de lave tilvækster på 
; i huld i fedningsperioden. Når 

d?i ses bon Ira de to dyr. viser en regressions-
an <\i ind -n fe hold, ->r ikke var nogen 
sikker -¡airmenhæng meLein vægt ved forsøgets 
start og tilvækst (P<0.51) men denmod mellem 
huldkarakter og tilvækst (P<0.02). Der er således 

ghed for høje tilvækster, når 

Fis. 1, LEVENDE VÆGT OG FODEROPTAGELSE I FEDNINGSPERJODENS FORLØB 

lammene er ved godt held allerede ved fednings-
periodens begyndelse. 

Bedømmelse af sh c,tekroppe oø n åling af mu-
skelart. u man Ved bedømmelse af slagte! rop 
c" i< c< r.yi-e" . i> ™ie si aJa ^oni » b frir?. >01 fra 
Statens Husdyrbrugsforsøg. Skalaen og de opnå-
ed' ed j m i æ c vi rr„ri t,ar at trbvl I Jer /isei, ui 

betydeligt 
hojeie pointtal i foihold til bedømmelsen af hol-
det, der blev slagtet ved forsøgets start. Forskel-
len mellem bedømmelsen af stald- og græsholdet 
er ikke signifikant, og dommernes vurdering var, 

Tabel 2. Levende og slagtevægt, siagtebedømmelse samt pris (kr. pr . kg slagtevægt) opdelt efter bedømmelse af 
slagteniodeiitied (bold 2 og 3). 

Antal Point for Levende vægt Slagtevægt Point for Kr. pr. kg 
lam slagtemodenhed kg kg slagtekvalitet slagtevægt 

1-5 ges. min. max. gus. min. max. gris. min. max. gns. min. max. 

2 2.5 32.7 32.5 32.9 16.3 15.5 17.0 84 84 84 20.00 20 20 
2 3.0 40.3 39.3 41.2 19.5 19.5 19.5 87 84 90 21.00 20 22 
2 3.5 36.5 34.8 38.1 17.0 16.0 18.0 81 77 85 19.00 18 20 
2 4.0 43.3 40.7 45.9 21.0 19.5 22.5 95 92 97 20.00 20 20 
6 4.5 41.4 37.9 43.2 21.0 18.5 22.5 93 86 97 21.67 20 22 
6 5.0 45.9 39.8 49.8 22.2 20.5 24.5 97 95 100 21.33 20 22 

at holdenes helhedsindtryk var ens. Dette be-
kræftes af målinger af muskelarealet i et tværsnit 
af den lange rygmuskel, fedtarealet i snittet og 
fedtlaget over musklen. De små forskelle mellem 
de nævnte mål kan forklares ved forskelle i slag-
tevægten, Det er karakteristisk for Texel-racee, 
at der er målt store muskelarealer og særdeles 
små fedtarealer og -tykkelser. 

Sammenhæng mellem bedømmelse af levende og 
slagtede lam. Bedømmelse af huldkarakter an-
vendes af producenten til vurdering af slagtemo-
denhed, når der skal tages stilling til levering til 
Siagtning. Bedømmelse af slagtekroppens kvali-
tet kan være et fremtidigt grundlag for slagte-
riernes afregning til producenterne. Det er derfor 
af interesse at studere samspillet mellem bedøm-



Dækningsbidrag 
kr. pr. lam 

Levende vægt Huldkarakter Indkøbspris 
kg Point kr. pr. lam Hold 2 Hold 3 

(1= mager, 5=fed) (stald) (græs) 

22 2.5 169 73 152 
25 2.5 200 68 147 
25 3.0 223 52 130 
28 3.0 254 47 125 
28 3.5 277 31 108 
31 3.5 307 25 103 
31 4.0 331 9 87 
34 4.0 361 5 82 
34 4.5 3 84 -11 65 
37 4.5 415 - 1 6 60 

Gns. 29.5 3.7 301 20 99 

Virkning af prisændringer: 
± 1 kr . pr . kg levende vægt v. indkøb 30 30 
± 1 kr . pr. kg slagtevægt 19 21 
± 10 øre pr . F E 5 
± 10 kr. pr. lam i markleje 10 

melsernes betydning for prisansættelse pr kg 
slagtevægt. Gi und!aget for de fastsatte afie& 

ningspriser er noteringerne fra Kødbranchens 
Fællesråd. 

En sammenstilling af bedømmelserne, vægt og 
pris er vist i tabel 2 opdelt efter bedømmelse for 
slagtemodenhed ved forsøgets slutning for holde-
ne 2 og 3. Der ses en tendens til større levende 
vægt, større slagtevægt og højere point for slag-
tekvalitet med stigende point for slagtemoden-
hed. Derimod er der i det foreliggende tilfælde 
kun opnået en meget ringe prisstigning pr. kg 
slagtevægt ved stigende point ved begge bedøm-
melser. Det betyder, at ansættelsen af prisen pr. 
kg slagtevægt mere foretages på grandlag af grup-
per af slagtekroppe end ud fra den enkelte krop. 

Økonomiske betragtninger 
Det fremgår af tabel 1, at der på trods af en 

betydelig forbedring af bedømmelserne af slagte-
kroppene som følge af færdigfedning på såvel 
stald som græs ikke er opnået en højere gennem-
snitlig afregningspris pr. kg slagtevægt. Dette 

— - - — " ' - g e r n e over fedningspe-
e, at variationsbredden 
es som følge af færdig-

fed nine. 
Indkøbsprisen for lammene i hold 2 og 3 kan 

sæ*t~v lig r °>< ' I egn-ng' pit en foi rumen** ? 
hold 1. Benyttes denne pris og det i tabel 1 anførte 
iouciloibiug på j I F pi l g til 'æt-.4 r r r 1 
p FL <\ ak'uel m- ide]- d^H med f rog., .æ» 
ten på 50 kr. pr. lam, opnås et dækningsbidrag 
som anført i tabel 3. Den beregnede regressions-
analyse viser, at 63% af variationen i afregnings-
prisen pr. lam kan forklares ved levende vægt og 
huldkarakter ved forsøgets start. 

vendt 
i det c- to * ^øg o_ [ir • t 'i de u r e o-'ouc-rr^ke vil-
kår. ei dakmn^sbidiagct posiM\t ror .,t aid holdet, 
når levende vægt er mindre end 34 kg, og huldka-
rakteren er mindre end 4. DækningsDidraget er 
positivt fot alle klasset af dyr på græs holdet, men 
for begge hold foimindsKe* dækningsbidraget 
med så\el stigende vægt som ^t-gende huldka-
rakter. 

Det skal dog bemærkes, at det ved udvælgelsen 
af dyr, især små dyr med lav huldkarakter, bør 
sikres, at de er sunde, og at de vil æde det tilbudte 
foder, således at der kan forventes gode tilvæk-
ster. 

Afslutning 
Forsøget har klart vist, at der ved færdigfed-

ning af Texelbeder og -gimmere på græs kan op-
nås gode tilvækster, når der tilbydes god og rigelig 
græsning. Denne fedningsmetode var på alle må-
der bedre end færdigfedning på stald, hvor lam-
mene fodredes med hel byg og proteinblanding 
efter ædelyst. Den større variation i de daglige 
tilvækster for holdet på stald end på græs skyld-
tes, at enkelte dyr (her 2) voksede langsomt. År-
sagen til dette bør undersøges nærmere i kom-
mende forsøg. 

De økonomiske betegninger viser, at det ikke 
er "økonomisk fordelagtigt at færdigfede relativt 
store lam i godt huld, såfremt omkostningerne 
ved færdigfedning er høje. 
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