
 

Bilag 2, Tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter 

Husdyrart Opgørelse 

1 årsko uden opdræt Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser 

(tung race og Jersey opgøres hver for sig). 

Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende 

køer (goldkøer). 

1 årsko svarer til 365 foderdage. 

1 årsammeko uden opdræt Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser 

(tung race og Jersey opgøres hver for sig). Antal årsdyr opgøres inden for 

vægtkategorierne under 400 kg, 400-600 kg, og over 600 kg. 
1 årsko svarer til 365 foderdage. 

1 årsopdræt (småkalve 0-6 mdr. (både 

fra malkekøer og ammekøer)) 

Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres 

hver for sig). 

1 årsopdræt svarer til 365 foderdage. 

1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. - 

kælvning*/ slagtning (både fra 

malkekøer og ammekøer)) 

Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres 

hver for sig). 

1 årsopdræt svarer til 365 foderdage. 

* Kælvning: 27 mdr. for tung race og 25 

mdr. for jersey 

 *Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey 

opgøres hver for sig). 

1 stk. produceret slagtekalv 0-6 mdr. * Optælling: Antal dyr afgået i planperioden (slagtet, solgt eller døde, samt 

kalve, der har passeret 6 måneders alderen. 

1 stk. produceret slagtekalv 6 mdr. – 

slagtning* 

*Slagtning: 440 kg for tung race og 328 

kg for jersey 

Salgsbilag i perioden 

(tung race og Jersey opgøres hver for sig). 

Opgøres på baggrund af antal dyr afgået i planperioden (slagtet, solgt eller 

døde). 

1 årsso med 33,2 grise til 6,7 kg Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra 

og med første løbning. 

Alternativt kan en årsso opgøres som 365 foderdage. 

10 stk. producerede smågrise, 6,7–31kg En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser både gøre rede for 

det antal smågrise, der forbliver i egen besætning og det antal, der sælges. 

10 stk. producerede slagtesvin, 31–113 

kg 

Salgsbilag i perioden. 

Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01) 

1000 stk. producerede slagtekyllinger Salgsbilag i perioden, fordelt på de fire kategorier 30, 32, 35, 40 eller 45 dage, 

skrabekyllinger eller økologiske slagtekyllinger. 

100 stk. producerede kalkuner Salgsbilag i perioden, fordelt på de to kategorier hunner eller hanner. 

100 stk. producerede ænder Salgsbilag i perioden. 

100 stk. producerede gæs Salgsbilag i perioden. 

100 årshøns Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 

1 årshøne svarer til 365 foderdage. 

100 stk. producerede hønniker Købs- og salgsbilag. 

1 årstæve, kødædende pelsdyr Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 

1 årstæve, kødædende pelsdyr svarer til 365 foderdage. 



1 årstæve, ræve eller finnracoon Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 

1 årstæve, ræve eller finnracoon, svarer til 365 foderdage. 

1 årshest Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Føl medregnes fra 

fravænningstidspunktet. Opgøres inden for vægtkategorierne under 300 kg, 

300-500 kg, 500-700 kg og over 700 kg. 

1 årshest svarer til 365 foderdage. 

 

 

 

 
 
 


