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Bedre avlsværdivurdering for  
frugtbarhedsegenskaber hos malkekøer

Den rutinemæssige avlsværdivurdering for frugtbarhedsegenskaber i Danmark og Sverige 
kan forbedres ved hjælp af aktivitetsbaserede mål for frugtbarhed. Det viser resultater fra 
et nyligt afsluttet ph.d.-projekt. Desuden er det vist, at den genetiske variation i frugtbarhed 
ændres med kælvningssæson og produktionsmiljø.

2

Vekselvirkning mellem genotype og 
miljø (GxE) er et af de problemer, 
som mælkeproducenter i stigende 
grads stilles overfor. Det skyldes 
globalisering i brugen af kunstig 
befrugtning med genetisk over-
legne tyre for at forbedre effektivi-
teten i kvægbesætningerne. Dette 
indebærer, at genetisk materiale 
flyttes og anvendes i mange for-
skellige produktionsmiljøer både 



inden for lande og i forskellige 
lande. Den største bekymring er, 
om avlsdyrenes rangering ændres 
på tværs af miljøer. I så fald vil det 
betyde, at de bedste dyr i ét miljø 
ikke er de bedste dyr i et andet 
miljø.

I dette forskningsarbejde blev den 
genetiske variation og GxE-effek-
ten på nordiske malkekøer derfor 

undersøgt – herunder to typer af 
frugtbarhedsegenskaber: 

1)  automatisk registrerede frugt-
barhedsindikatorer baseret på 
forhøjet fysisk aktivitet 

2)  traditionelle frugtbarhedsegen-
skaber baseret på resultater fra 
kunstig befrugtning
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og genetik, Aarhus Universitet

ahmed.ismael@mbg.au.dk 

I undersøgelsen er der kigget på 
aktivitetsmålinger som ” interval 
fra kælvning til første episode af 
høj aktivitet (CFHA)”; ”varighed 
af høj aktivitet som indikator for 
brunstens varighed (DHA)” samt 
”styrken af høj aktivitet, som 
indikator for brunststyrken (SHA)”. 
Aktivitetsmålingerne var baseret på 
køer i kommercielle besætninger og 
disse blev sammenlignet med det 
traditionelle mål ”interval fra kælv-
ning til første inseminering (CFI)”. 

Udvælgelseskriterier for 
frugtbarhed kan forbedres

Det blev fundet, at CFHA viser hø-
jere arvelighed end CFI, og at der 
er stærk sammenhæng mellem de 
to egenskaber. Således kan udvæl-

gelseskriterierne for frugtbarhed 
forbedres ved at anvende tid fra 
kælvning til første episode af høj 
aktivitet, fordi den afspejler koens 
evne til at vende tilbage til cyklisk 
brunst efter kælvning.

I ph.d-arbejdet har der også været 
fokus på sæsonudsving i egen-
skaben brunstaktivitet og her var 
kælvningssæsonen ”sommer” 
forbundet med kortere CFHA 
end vinter, forår og efterårssæso-
nerne. Endvidere var der genetisk 
sammenhæng mellem CFHA og 
”energikorrigeret mælkeydelse 70 
dage efter kælvning (ECM 70)”. 
Denne sammenhæng faldt med 
stigende produktionsmiljø, hvilket 
indebærer, at den ugunstige gene-
tiske korrelation mellem fertilitet 
og mælkeydelse er svagest i det 

bedste produktionsmiljø. Effekten 
af geografisk placering i hele Skan-
dinavien fandtes at have mindre 
betydning.

De opnåede resultater er nyttige til 
at forbedre avlsværdivurderingen 
af køers frugtbarhed ved hjælp af 
data fra en bred vifte af geografi-
ske steder og årstider.

Ph.d.-studiet er gennemført ved 
Center for Kvantitativ Genetik 
og Genomforskning, Institut for 
Molekylærbiologi og Genetik, 
Aarhus Universitet og Insti-
tut for Husdyravl og Genetik, 
Sveriges Landbrugsuniversitet, 
Uppsala, Sverige.

Du kan hente den fulde ph.d-
afhandling her.

mailto:ahmed.ismael%40mbg.au.dk%20?subject=
http://pub.epsilon.slu.se/13230/
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Forsøgsfaciliteterne ved Danmarks 
Kvægforskningscenter 
– bestemt et forsøg værd! 
Gode forsøgsfaciliteter og dygtige, engagerede medarbejdere er et must, 
når et forskningsprojekt skal lykkes. Vi bringer her en kort beretning om 
forskernes og forsøgsmedarbejdernes erfaringer fra et intensivt fodringsforsøg, 
der for nyligt blev gennemført ved Danmarks Kvægforskningscenters 
forsøgsfaciliteter i Foulum.

At afvikle og gennemføre et 
forskningsprojekt er en stor og 
krævende opgave. Det forudsætter 
en god og detaljeret forsøgsplan; 
et grundigt forarbejde og planlæg-
ning og ikke mindst et meget tæt 
samarbejde mellem forskere, for-
søgsmedarbejdere og det tekniske 
personale.

Ved DKC-Blichers Allé blev der 
for nyligt gennemført et intensivt 
fodringsforsøg, som krævede 
håndtering af otte forskellige for-

søgsblandinger. Fodringsforsøget 
var en del af det aktuelle projekt: 
”Optimal mælkeproduktion med 
græs og bælgplanter”, som har 
til formål at undersøge forskel-
lige græsmarksafgrøders effekt på 
foderoptagelsen hos malkekøer 
samt græsmarksafgrødernes værdi 
i forhold til mælkeproduktion. I 
fodringsforsøget indgik rajsvin-
gel, strandsvingel, alm. rajgræs, 
hvidkløver og rødkløver, som blev 
sammenlignet. 

Omfattende 
dataindsamling  

Forsøgsarbejdet kræver et stort for-
arbejde. Projektet startede i mar-
ken med høst af mange slæt og 
partier, som blev pakket separat. 
Der indgik i alt 36 køer i forsøget 
– 12 førstekalvskøer og 24 ældre 
køer – der blev opdelt i 5 blokke. 
Forsøgsfoderet (TMR-blandinger) 
blev blandet dagligt i foderladen 
i en lille Cormall-blander. Alle 8 
rationer blev blandet særskilt og 
der var klare instrukser til for-
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Marianne Johansen, 
Institut for Husdyrvidenskab, 
Aarhus Universitet
Marianne.Johansen@anis.au.dk

søgsmedarbejderne i forhold til 
fx blandetid, da det var vigtigt, at 
rationerne blev håndteret ens hver 
gang og blandet rigtigt godt. De 
mange blandinger og forholdsvis få 
køer stiller store krav til hver dags 
foderregistrering og overvågning. 
Ud over mælkeydelse og foderop-
tagelse blev der indsamlet data på 
mælkekvalitet, køernes vægt og 
huld, gødnings- og urinprøver. 

Tæt opfølgning er vigtig

Forsøget er blevet afviklet med 
stor succes og én af grundene har 
været et entusiastisk staldperso-
nale, som har været klar til at løse 
problemerne, som de er opstået 
og meget årvågne i forhold til at 
alt skulle køre gnidningsfrit. Ph.d-
studerende Marianne Johansen 

har, som projektansvarlig, fulgt 
forsøgsarbejdet meget tæt, hvilket 
har gjort det muligt at tage tingene 
i opløbet.

”Netop den tætte opfølgning har 
været vigtig i forhold til én af de 
største udfordringer i forsøget, 
nemlig datastrøm og teknik. Der er 
altid risiko for nedbrud, men følger 
man nøje efter, er det muligt at op-
dage evt. afvigelser i tide” fortæller 
Marianne Johansen. Der blev i for-
søget opsat nogle alarmer/styrings-
værktøjer, som kunne advare, hvis 
der var store udsving i dataene. ”Fx 
oplevede vi, at vægten i malkestal-
den pludseligt vejede forkert. Det 
viste sig, at vejecellerne var frosset 
til – men en hurtig indsats med 
varmekanoner gjorde, at datatabet 
blev begrænset” beretter Marianne 
Johansen og fortsætter: ”Vi har 

haft et meget tilfredsstillende for-
løb i forbindelse med forsøgsarbej-
det i dette fodringsforsøg. Vi lærer 
også altid noget nyt og har gjort os 
nogle rigtigt gode erfaringer, som 
kommer de næste forsøg til gavn”.

Du kan læse mere om forsøget på 
www.dkc-foulum.dk 

mailto:Merete.Jensen%40anis.au.dk?subject=
mailto:Marianne.Johansen%40anis.au.dk?subject=
http://www.dkc-foulum.dk
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Nyt projekt: 

Er sygeboksen til gavn for den halte ko?  

Nytter det at sætte den halte ko i en sygeboks? Det spørgsmål vil et nyt projekt, 
ledet af forskere ved Institut for Husdyrvidenskab i et samarbejde med SEGES, nu 
forsøge at besvare. Projektet vil blandt andet se nærmere på, om sygeboksen 
hjælper koen til at blive hurtigere rask; om brugen af sygebokse har indflydelse 
på tidsforbruget i besætningen og om det efterfølgende påvirker koens sundhed, 
produktion eller reproduktion. 

I dag mangler vi viden om effekten 
af at benytte sygebokse til malke-
køer. Det nye projekt: Haltbox leve-
rer forskningsbaseret viden herom, 
en viden der er afgørende for op-
timal udnyttelse af de sygebokse, 
som ifølge loven skal forefindes på 
danske bedrifter senest fra 2016. 

Trods intensiv indsats i de seneste 
år findes der stadig et stort an-
tal halte køer i dansk kvægbrug. 
Haltbox skal derfor afdække, 
hvorvidt opstaldning af halte køer 
i sygeboks – sammenlignet med 
halte køer opstaldet sammen 

med de raske køer – nytter noget. 
Projektet vil generere viden, der 
er afgørende for fremtidens brug 
af sygebokse til halte køer under 
hensyntagen til nytteværdi, tidsfor-
brug, dyrsundhed og -velfærd.

Et betydeligt datasæt

I projektet vil der indgå data fra 
danske malkekvægsbesætninger 
og det forventes at omfatte data 
fra op til 800 køer. I forsknings-
projektet fungerer besætningerne 
som forsøgsværter og forsøgsbe-

tingelserne standardiseres på tværs 
af besætningerne, som besøges 
ugentligt i en periode på lidt over 
et år. 

Registreringer og udbytte 
af projektet

Hver uge halthedsscores lakterende 
køer i alle besætningerne, og på 
baggrund heraf udvælges tydeligt 
halte dyr (halthedsscore 4). Et antal 
halte køer undersøges i klovbeskæ-
ringsboks til diagnostik af klovli-
delsen og får påsat dataloggere til 



7

Ny KvægForskning   Nr. 2        14. årgang, maj 2016

7 

Flere oplysninger
Katrine Kop Fogsgaard, 
Institut for Husdyrvidenskab, 
Aarhus Universitet
Katrine.kopfogsgaard@anis.au.dk 

registrering af ligge/stå-adfærd. 
De anvendte sygebokse skal være 
enkelt- eller fællesbokse, og leve op 
til lovens krav om areal og blødt leje. 
Derudover skal der være mulighed 
for, at alle dyr, opstaldet i sygebok-
sene, kan æde samtidigt. Rutiner 
omkring udfordring skal ensartes for 
at opnå bedst mulige sammenlig-
ningsgrundlag og standardisering på 
tværs af besætningerne. 

Dyrene halthedsscores ugentligt på 
ens underlag og udgår af boksene, 
når de igen er halthedsscore 2, eller 
efter maksimalt 4 uger. Undervejs 
registreres medicinforbrug, dyrlæge-
behandlinger, landmandens tidsfor-
brug til pasning/malkning af dyrene, 
halthedsscore og liggeadfærd. I op til 
52 uger efter forsøgsperiodens op-
hør indhentes data fra Kvægdataba-
sen for de involverede køer omkring 
reproduktion, dyrlægebehandling, 
medicinforbrug, mælkeydelse, cel-
letal, klovregistrering og udsætning. 
Alle disse er mål, som bidrager med 
viden om nytteværdien forbundet 
med brug af sygebokse.

Resultaterne fra Haltbox vil hjælpe 
den enkelte kvægbruger med at 
implementere den nye lovgivning 
om sygebokse og håndtering af 
halte køer. Projektet vil munde ud 
i en pjece med information om 
projektets resultater og de deraf 
afledte anbefalinger til mælkepro-
ducenter og deres ansatte.

Projektet mangler 
forsøgsværter

Projektet har brug for flere forsøgs-
værter. 
Derfor opfordres alle, som kunne 
tænke sig at være værter, eller 
som evt kender til mulige værter, 
om at viderebringe budskabet og 
til at henvende sig til Katrine Kop 
Fogsgaard, 
katrine.kopfogsgaard@anis.au.dk 
for nærmere information. Del-
tagelse i projektet kan være en 
mulighed for at få sat fokus på 
halte køer. 

mailto:Katrine.kopfogsgaard%40anis.au.dk%20?subject=
mailto:katrine.kopfogsgaard%40anis.au.dk%20?subject=
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Højt indhold af frie fedtsyrer i mæl-
ken (FFA) kan give mælken en harsk 
smag. Problemet med frie fedtsyrer 
steg for 10-15 år siden ved indførs-
len af de automatiske malkesyste-
mer. Det er et komplekst problem, 
der kan have mange årsager og alt 
fra foder, malkefrekvens, pumpning 
og temperatur ved opbevaring af 
mælk kan spille ind. 

Harsk smag i mælk er 
svært at sætte tal på 

For at gøre noget ved problemet 
er det nødvendigt at have en 
målemetode, der måler i overens-
stemmelse med smagsfejlen. Den 
harske smag er ikke let at gen-

Sammenhæng mellem harsk smag  
og frie fedtsyrer i mælk
Frie fedtsyrer (FFA) er skyld i harsk smag i mælk. Årsagerne til højt indhold 
kan være mange og for at gøre noget ved problemet, skal man kunne måle 
effekten af ændringer. Det er derfor vigtigt med en målemetode, der måler i 
overensstemmelse med smagsfejlen. FFA på Milkoscan kan bruges som 
screeningsværktøj, men er ikke perfekt. 

kende, og det er meget individuelt, 
hvor meget der skal til, før den kan 
smages. 

En ny undersøgelse viste niveauet 
af harsk smag og sammenlignede 
med de gængse metoder til måling 
af FFA. Til undersøgelsen blev der 
indsamlet tankprøver fra 14 for-
skellige gårde, der havde database-
værdier i enten den høje eller lave 
ende af FFA-skalaen. Alle prøver 
blev brugt både uden yderligere 
behandling end pasteurisering og 
med en hårdhændet behandling 
for at øge FFA-niveauet på en 
naturlig måde før pasteurisering. 
På denne måde indeholdt studiet 
både høje og lave værdier af FFA. 

BDI hænger sammen 
med smagsfejl

Den klassiske metode til at måle 
FFA er BDI-metoden, som i forsø-
get havde en acceptabel sammen-
hæng med smagsfejlen, se figur 
1. Ved BDI over 1.9 mmol/100 g 
fedt kunne de sensoriske dommere 
med sikkerhed smage forskel fra 
prøven med laveste niveau. Ved 
BDI omkring 1.6 mmol/100 g fedt 
kunne en tredjedel smage forskel. 

Hurtigmetoden er ikke 
én til én med reference-
metoden

BDI-metoden er langsommelig og 
dyr og bruges derfor ikke til daglig. 
I stedet bruges der en kalibrering 
på Milkoscan, hvor FFA dog er en 
langt mere usikker parameter end 
fx fedt og protein. Figur 2 viser, 
at der er en lineær sammenhæng 
mellem BDI og FFA på Milkoscan, 
men at resultaterne bestemt ikke 
er én til én. Grænserne for accep-
tabel FFA skal derfor være ander-
ledes på Milkoscan end for BDI 
metoden. 

Milkoscan kan bruges til 
screening af FFA

Figur 3 viser sammenhængen 
mellem FFA på Milkoscan og harsk 
smag. Der viser det sig, at en 
grænse på 1.2 mmol/100 g fedt på 
Milkoscan vil detektere de prøver, 
der med sikkerhed har harsk smag. 
Skal man fange det niveau, som 
en tredjedel af dommerne kan 
smage, så skal man ned på FFA 1 
mmol/100 g fedt på Milkoscan, 
men ved denne grænse vil der 
også være flere falsk høje prøver. 
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En vejledning til frie fedtsyrer i mælk fra SEGES: 
https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/maelkekvali-
tet/sider/ffa-manual-frie-fedtsyrer-i-maelken.pdf
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Vi har i vores undersøgelser af historiske data set, at 
niveauet af FFA i tankmælk målt med Milkoscan vari-
erer en del fra uge til uge på den enkelte besætning. 
En enkelt måling lige over 1 mmol/100 g fedt er der-
for alene ikke en indikation, men gentagne målinger 
over 1 mmol/100 g fedt på Milkoscan vil derfor være 
en god indikation af, at besætningen har et problem.

Resultaterne stammer fra projektet FUTUREMILQ , 
som er et fire-årigt projekt, der løber i perioden april 
2013 til oktober 2017. Projektet er ledet af AgroTech 
og har deltagelse af en række virksomheder, AU 
FOOD og AU iNANO samt SEGES. 

Figur 1.  Sammenhæng mellem harsk smag og reference 

metoden BDI. Grønt punkt = ‘kontrol’ (laveste 

harsk smag), røde punkter = statistisk forskellige 

fra den grønne mht. harsk smag, blå punkter 

= ikke statistisk forskellige fra den grønne mht. 

harsk smag. Ved grænse på BDI 1.9 mmol/100 g 

fedt findes de fire røde punkter. Ved grænse på 

BDI 1.3 mmol/100 g fedt findes næsten alle over 

harsk smag niveau 6, hvor 1/3 kan smage forskel.

Figur 2.  FFA på Milkoscan er hurtigere end BDI, og 

indtil 1 mmol/100 g fedt er der en acceptabel 

sammenhæng mellem de to metoder. Over 1 

mmol/100 g fedt, viser FFA på Milkoscan for 

lavt niveau. Der er stadig lineær sammenhæng, 

så målingen kan godt bruges, men accept-

grænserne skal være anderledes for FFA på 

Milkoscan end for BDI.

Figur 3.  Sammenhæng mellem harsk smag og hurtig-

metoden FFA på Milkoscan. Grønt punkt = 

‘kontrol’ (laveste harsk smag), røde punkter = 

statistisk forskellige fra den grønne mht. harsk 

smag, blå punkter = ikke statistisk forskellige 

fra den grønne mht. harsk smag. Ved grænse 

på FFA 1.2 mmol/100 g fedt findes de fire røde 

(og to blå). Ved grænse på FFA 1.0 mmol/100 g 

fedt findes alle over harsk smag niveau 6, hvor 

1/3 kan smage forskel.

mailto:mmlo%40food.au.dk?subject=
mailto:lars.wiking%40food.au.dk?subject=
https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/maelkekvalitet/sider/ffa-manual-frie-fedtsyrer-i-maelken.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/maelkekvalitet/sider/ffa-manual-frie-fedtsyrer-i-maelken.pdf
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Resultater fra produktionsforsøg 
med krydsningskalve ved 
Danmarks Kvægforskningscenter

Hidtil har krydsningskalve-forsøgene ved DKC omfattet krydsningskalve  
af begge køn slagtet ved enten 8 eller 12 måneder. Nu er der også slagtet  
krydsningskvier ved 15,9 måneders alderen for at fastlægge tilvækst og  
foderudnyttelse. Resultaterne viser, at kvier på 15,9 måneder opnår samme  
vægt som ungtyre på 12 måneder.



Der sker en fortsat stigning i brugen 
af sæd fra kødkvægstyre i malke-
kvægholdet. I 2015 anvendtes over 
120.000 sæddoser. Der er altså 
omkring 50.000 krydsningskalve 
til rådighed for kødproduktion. 
Indtil nu har der været en begræn-
set anvendelse af fx y-vik sæd, så 
derfor er der både krydsningstyre 

og krydsningskvier, der skal fedes 
op. Af de 120.000 sæddoser er 
de 15.000 anvendt til Jerseykøer. 
Det betyder, at der er ca. 3.000 
Jerseykrydsningskvier, der skal op-
fedes. Når Jersey krydsningskvier 
nævnes her, er det fordi disse 
passer mindre godt til de nuvæ-
rende afregningskoncepter, og 

fordi deres vækstevne er væsentligt 
mindre end fx Holstein krydsnings-
kviers. 

Indtil nu har vores forsøg omfattet 
krydsningskalve af begge køn slag-
tet ved enten 8 måneder (kalve-
kød) eller 12 måneder, men i år har 
vi gjort et indledende forsøg med 
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at slagte krydsningskvier ved 15,9 
måneders alderen. Kvier opnår en 
højere afregningspris, når de slag-
tes før 16 måneder. Formålet var at 
fastlægge tilvækst og foderudnyt-
telse i perioden 12 til 15,9 må-
neder samt se på slagtekroppens 
form og fedme.

Produktion af 12 
måneders krydsningskalve 

Der er over to årgange produceret 
ca. 100 stk 12 måneders slagtekal-
ve på Danmarks Kvægforsknings-
center (DKC). Som kontrolgruppe 
indgik Holstein (DH) tyre og som 
kødkvæg (KØD) har der været 
anvendt Blåkvæg og Limousine 
tyre. Følgende 4 krydsningskom-
binationer har indgået: DH x KØD 
tyre, DH x KØD kvier, JER x KØD 
tyre og JER x KØD kvier. Kalvene er 
indkøbt ved 3 ugers alderen. Alle 5 
kategorier er fodret ens fra indsæt-
telse til 12 måneder. Der er lavet 
individuel foderregistrering fra 4 til 
12 måneder, og på kvierne også 
fra 12 til 15,9 måneder.

DH x KØD tyre har vokset mest 
og JER x KØD kvier mindst, mens 
DH x KØD kvier og JER x KØD tyre 
har vokset på niveau med DH tyre. 
Foderudnyttelsen er ca. 15 % dårli-
gere for kvierne end for tyrene, og 
især fra 8 til 12 måneder forringes 
kviernes foderudnyttelse mar-
kant. Krydsningstyrene har bedre 
foderudnyttelse end DH tyre, og 
måles det som nettofoderudnyttel-
sen, dvs. foder i forhold til slagte-
krop, er den væsentligt forbedret. 
Krydsningstyre og -kvier har i alle 
tilfælde en bedre EUROP form klas-
sificering og dermed en højere kg 
pris for slagtekroppen. 

Flere oplysninger

Mogens Vestergaard, 
Institut for Husdyrvidenskab, 
Aarhus Universitet
Mogens.vestergaard@anis.au.dk

Vores forsøg og de nuværende 
afregningspriser viser, at man kan 
regne med ca. 2.500 kr højere 
afregning for en DH x KØD tyr og 
ca. 1.200 kr højere afregning for 
en JER x KØD tyr sammenlignet 
med en renracet DH tyr, når alle 
er slagtet ved 12 måneder. Det 
skyldes såvel den større slagtekrop 
som den bedre EUROP form, og at 
7 ud af 10 DHx KØD tyre og de 4 
ud af 10 JER x KØD tyre opnåede 
kødkvægstillæg på 1,50 kr per kg 
(dvs. EUROP form over 7,5), hvilket 
ingen renracede DH tyre kan opnå.  

Produktion af 15,9 måne-
ders krydsningskvier

I 2015-16 er krydsningskvierne op-
fodret intensivt indtil 12 måneder 
og har så skiftet til en mindre ener-
girig ration i de sidste 4 måneder 
før slagtning ved 15,9 måneder. 
Med denne fodring ville vi sikre, at 
kvierne ikke blev for fede til slagt-
ning (EUROP fedme maksimum=4) 
og samtidig undersøge, hvordan 
deres tilvækst og foderudnyttelse 
blev i de sidste 4 måneder. Planen 
var desuden, at krydsningskvierne 
ved 15,9 måneder skulle veje det 
samme som de tilsvarende kryds-
ningstyre ved 12 måneder. Kvierne 
voksede ca. 800 g/dag - JER x KØD 
kvier ca. 50 g/dag mindre end DH 
x KØD kvier over den 4 måneders 
periode. 

15,9 måneders kvier eller 
12 måneders tyre?

Ved slagtning var deres levende 
vægt ret tæt på de tilsvarende 
tyres. Dvs. ca. 575 kg for DH x 
KØD og ca. 515 kg for JER x KØD 
kvierne. Hvis vi ser på tværs af de 

to morracer og kun sammenligner 
tyre ved 12 måneder med kvier 
ved 15,9 måneder, så var kviernes 
slagteprocent ca. 2-3 %-enheder 
lavere, EUROP formen 0,8 lavere, 
EUROP fedme godt 1 højere (3,8 
mod 2,7) og kg-prisen ca. 70 øre 
lavere. Det gav alt i alt en afreg-
ningspris der var ca. 600 kr lavere 
for de 15,9 måneders kvier sam-
menlignet med de 12 måneders 
tyre. 

15,9 måneders kvier eller 
12 måneders kvier?

Skal kvierne så leveres ved 15,9 el-
ler 12 måneders alderen? I praksis 
vil svaret afhænge af flere forhold 
i besætningen og afregningsprisen 
mm. Når vi sammenlignede kvierne 
ved 15,9 måneder med kvierne ved 
12 måneder, fandt vi, at slagte-
kroppen var øget med ca. 30 kg 
for DH x KØD og ca. 45 kg for JER 
x KØD kvierne, og at den samlede 
afregning var steget med knap 
1.200 kr for DH x KØD og med 
1.450 kr for en JER x KØD kvie. 
Marginalt betragtet skal man altså 
se på, om der er økonomi i at få 
10-12 kr/dag til foder, opstaldning 
og pasning mm.

mailto:Mogens.vestergaard%40anis.au.dk?subject=
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til at forbedre biodiversiteten, men 
bidrager i langt højere grad til 
udledning af klimagasser. 
På Aarhus Universitet arbejder en 
række forskere med at reducere 
dyrenes udledning af metan. De 
tager forskellige indgangsvinkler 
til problemet, herunder genetik, 
fodring og forskellige produktions-
systemer. 

Læs mere på www.dca.au.dk 

Brug bolden 
– det betaler sig

I et nyligt afsluttet erhvervsph.d.-
projekt ved Aarhus Universitet er 
der designet og udviklet et system, 
som benytter trådløse sensorer til 
overvågning af netop afgrødelagre 
på gårde. Systemet kan hjælpe 
landmanden med at forhindre tab 
af biomasse og indtægt, da det 
identificerer forhold, der potentielt 
kan forringe biomassens kvalitet, 

Ikke alle bøffer er lige 
store klimasyndere

Udledningen af metan fra kvæg 
afhænger af produktionsformen, 
viser en opgørelse foretaget hos 
Institut for Agroøkologi ved Aarhus 
Universitet. I opgørelsen foretog 
forskerne livscyklusanalyser af 13 
forskellige former for produktion af 
oksekød opdelt i malkekvægracen 
Dansk Holstein og kødkvægsra-
cerne Skotsk Højland og Limousin. 
For kød fra kalve og ungkvæg af 
malkekvægrace er klimaaftrykket 
kun cirka en tredjedel af det fra 
kødkvægskalve. På tværs af alle 
typer kød fra kvæg af malkerace er 
der kun små forskelle i klimaaftryk 
pr. kg kød bortset fra, at klimabe-
lastningen af kød fra stude er be-
tydeligt højere end fra andre typer. 
Over to tredjedele af den danske 
oksekødsproduktion stammer fra 
malkekvæg. Mindst klimavenlig er 
produktion af oksekød baseret på 
kødkvæg. Det er typisk en mere 
ekstensiv produktion, som er med 

Kort nyt

og gør det muligt for brugeren at 
reagere promte.

Systemet består af et antal tråd-
løse sensorbolde, der kan måle og 
registrere ændringer i temperatur 
og fugtighed. Boldene bliver spredt 
ind i mellem kornet og sender der-
fra data til en basestation, der er 
koblet til nettet. Landmanden kan 
så via sin computer, mobil eller tab-
let få et overblik over temperaturen 
og fugtigheden i kornet– illustreret 
med grafer og varmekurver. Måle-
resultaterne kan derved direkte an-
vendes til at styre den nødvendige 
tørring og køling af afgrøden. Det 
er også muligt at indstille systemet 
til at udløse alarmer, hvis et lager 
bliver for varmt eller koldt, eller 
hvis en eller flere sensorer måler 
værdier, der afviger for meget fra 
gennemsnittet af målingerne af 
hele systemet.

I løbet af projektet er systemet 
blevet kommercialiseret og taget 
i brug på et stort antal gårde. De 
fleste bruger systemet til at over-
våge korn eller frø, men det kan 
også bruges til at overvåge tempe-
raturen i eksempelvis kompostbun-
ker eller på golfbaner. 

Læs mere på www.dca.au.dk  
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