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se vel erat loborper ipit dolore mod 
dolore tis amet ut nosto eugait 
aute coreet ut wismod min henis et 
nonsequ ismodigna feugue modo-
lortie dignisl in ea alit irilla feu facin 
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smodipit nulpute con veniat. Tet 
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utpat wissequisl euguerostrud tie 
dunt lore ming ent lore vent ipsusci 
eu facipisissi.
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Rene klove har mindre digital dermatitis
Det er en generel accepteret sandhed, at digital dermatitis (DD) hænger sammen med dårlig hygiejne. 
Alligevel har vi ikke megen forskningsbaseret underbygning af dette. Såfremt dårlig hygiejne er en 
væsentlig risikofaktor for DD, er det også interessant at få udpeget faktorer, der påvirker køernes 
risiko for at blive beskidte for derigennem at kunne målrette en forebyggende indsats.

I SundKlov projektet, som samti-
dig var en del af et ph.d.-projekt 
udført af dyrlæge Bodil Højlund 
Nielsen, Aarhus Universitet, har vi 
fulgt fire besætninger gennem et 
år, hvor vi registrerede DD ved tre 
klovbeskæringer. I perioderne op til 
klovbeskæringerne lavede vi gen-
tagne gange hygiejnescoringer på 
i alt 1074 køer. Hygiejnen blev sco-
ret på nederste del af bagbenene 
ved hjælp af en fire trins skala hvor 
1 var ren og 4 var meget beskidt. 
Rene bagben har mindre risiko for 
DD. Analysen viste, at en 1-trins 
stigning i den gennemsnitlige hygi-
ejnescore var forbundet med en 20 
% højere risiko for fund af DD ved 
den efterfølgende klovbeskæring 
(Figur 1). I samme forsøg ændrede 

vi gulvskraberfrekvensen i perio-
derne inden hver klovbeskæring 
så besætningerne skiftede mellem 
6 og 12 daglige skrabninger af 
gulvet (tre perioder af fire måne-
ders varighed). Vi kunne ikke finde 
nogen effekt af skraberfrekvensen 
på hverken køernes hygiejnescore 
eller risikoen for DD. 

Risikofaktorer for dårlig 
benhygiejne
I et andet sideløbende studie i 
SundKlov projektet ved Institut for 
Husdyrvidenskab blev der, blandt 
andre ting, vurderet hygiejne på 
1315 køer fra 42 malkekvægsbe-
sætninger. Disse data blev brugt 
til at identificere risikofaktorer for 
dårlig benhygiejne. 

2Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

Blandt otte besætningsfaktorer 
kunne adgang til græsning på 
undersøgelsestidspunktet for-
bindes med en mindre risiko for 
beskidte ben. På ko-niveau havde 
1. og 2. kalvs køer en større risiko 
for at være beskidte end ældre 
køer. Endvidere havde køer sent i 
laktationen (> 240 DEK) en mindre 
risiko for beskidte ben sammenlig-
net med tidligere laktationsstadier. 
Køernes chance for at have rene 
ben steg med en stigende gen-
nemsnitlig daglig liggetid.

Disse studier underbygger teorien 
om en sammenhæng mellem DD 
og dårlig hygiejne. En målrettet 
indsats for at holde køerne rene er 
derfor relevant. Desværre findes 
der ingen nemme løsninger i DD 
kontrollen og indsatsen vil være 
meget besætningsspecifik. Ruti-
nemæssige hygiejnescoringer af 
dyrene kan måske i nogle besæt-
ninger være gavnlig til at udpege 
grupper af dyr, der kræver en sær-
lig opmærksomhed og indsats.
Resultaterne omkring risikofakto-
rer er tidligere publiceret i Ani-
mal, august 2011, http://dx.doi.
org/10.1017/S1751731111000905



Figur 1. Risikoen for DD øges med stigende hygiejnescore (1=ren, 4=me-

get beskidt) i et studie af 1074 køer i fire danske, kommercielle malke-

kvægsbesætninger.

Flere oplysninger
Bodil Højlund Nielsen 
Tlf: 87158064, 
bodilh.nielsen@agrsci.dk

Peter T. Thomsen
JanTind Sørensen
Institut for Husdyrvidenskab, 
Århus Universitet

http://dx.doi.org/10.1017/S1751731111000905 
http://dx.doi.org/10.1017/S1751731111000905 
mailto:bodilh.nielsen%40agrsci.dk?subject=bodilh.nielsen%40agrsci.dk


3

Ny KvægForskning   Nr. 6        10. årgang, december 2012 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram 

At digital dermatitis (DD) er smer-
tevoldende for koen og tabsvol-
dende for landmanden hersker 
der ikke megen tvivl om. Hidtil 
er DD tilmed beskrevet som en 
langvarig – kronisk – lidelse med 
dårlige chancer for helbredelse 
uden behandling. Nye studier fra 
SundKlov projektet ved Institut for 
Husdyrvidenskab, Aarhus Universi-
tet, har imidlertid givet os ny viden 
omkring sygdommens dynamik.
Mere dynamisk end forventet

I forsøget fulgte vi 742 køer med 
ugentlige DD registreringer i 10-11 
uger. Vi analyserede effekten af 
laktationsstadie og kælvningsnum-
mer på risikoen for, at et bagben 
på en ko fra uge til uge skiftede 
fra rask (ingen DD læsion) til syg 
(DD læsion i balleregionen) eller 
omvendt (figur 1). 

Sammenlignet med yngre køer var 
3. kalvs og ældre mindre tilbø-
jelige til at udvikle DD. Analysen 

viste, at køer tidligt i laktationen 
havde mindre risiko for at udvikle 
DD læsioner sammenlignet med 
senere laktationsstadier. Til gen-
gæld havde køer sent i laktationen 
(>180 dage efter kælvning) større 
chance for spontan afheling end 
køer i tidligere laktationsstadier.  

Et overraskende fund var, at skiftet 
fra syg til rask skete hyppigt og at 
langt hovedparten af læsionerne 
afhelede uden behandling i løbet 

Ikke alle er lige, når det kommer 
til digital dermatitis

Nye studier fra SundKlov projektet ved Institut for Husdyrvidenskab, 
Aarhus Universitet, har givet ny viden omkring sygdomsdynamikken 
af den smertevoldende klovlidelse digital dermatitis (DD).
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af to uger. Chancen for spontan 
afheling faldt jo længere benet 
havde været angrebet, hvilket 
kunne tyde på, at nogle køer 
er mere tilbøjelige til at udvikle 
kroniske læsioner. Ligesådan faldt 
også risikoen for udvikling af DD, 
jo længere den forudgående raske 
periode var, hvilket antyder, at 
nogle køer er bedre til at undgå 
DD end andre.

toppen af isbjerget
De hyppige skift mellem syg og 
rask betyder, at enkeltdyrsbe-
handlinger er en særdeles arbejds-
krævende tilgang, og at hyppige 
observationer af DD er nødvendige 
for at få behandlet alle og ikke kun 
’toppen af isbjerget’. Mere viden 
og dokumentation af forskellige 
metoder til flokbehandling og fore-
byggelse er derfor vigtig. Det vil 
også være interessant at undersøge 
årsagerne til, at nogle køer er langt 
mindre tilbøjelige til at udvikle 
DD – måske kan vi identificere 
karakteristika ved disse dyr, som 
kan bruges i forebyggelsesmæssig 
sammenhæng.

De samlede resultater er tidligere 
publiceret i Preventive Veterinary
Medicine, http://dx.doi.
org/10.1016/j.prevet-
med.2011.10.002

Flere oplysninger
Bodil Højlund Nielsen 
Tlf: 87158064, 
bodilh.nielsen@agrsci.dk

Peter T. Thomsen
JanTind Sørensen
Institut for Husdyrvidenskab, 
Århus Universitet

Figur 1: Effekten af kælvningsnummer, laktationstadie og varigheden af en 

DD læsion på risikoen for udvikling (fra DD- til DD+) samt på chancen for 

afheling (fra DD+ til DD-) af digital dermatitis læsioner undersøgt i studie 

af 742 køer fra tre danske, kommercielle malkekvægsbesætninger.

Yngre køer
Sen laktation

Sen laktation
Kortvarig læsion

http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2011.10.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2011.10.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2011.10.002
mailto:bodilh.nielsen%40agrsci.dk?subject=bodilh.nielsen%40agrsci.dk
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Bærme værdifuldt som foder
”Kornbærme” et biprodukt fra ethanol-fremstilling, er en værdifuld ressource med flere anvendel-
sesmuligheder. en svensk undersøgelse har vist, at det både økonomisk og miljømæssigt er bedst 
at bruge bærmen som foder. At bruge bærmen som gødningsmiddel, biogasråvare eller brændsel i 
varmeværk er alle dårligere alternativer.

Bærme er det der bliver tilbage, 
når stivelsen i korn omsættes til et-
hanol. Gennem yderligere behand-
ling kan også cellulosen i bærmen 
omsættes til ethanol. Restproduk-
tet kaldes da for sekundær bærme 
og har andre egenskaber, blandt 
andet har den et højere indhold 
af råprotein. Forskere ved SLU har 

samlet den viden, som findes i dag, 
og sammenlignet forskellige måder 
at bruge bærme på. 

Bærmen mest værdifuld 
som foder
Forskerne har lavet beregninger 
over bærmens økonomiske og 

miljømæssige værdi for forskellige 
slutprodukter. Bærme har højst 
nettoværdi som foder til fjerkræ 
tæt fulgt af slagtekreaturer og 
heste, mens sekundær bærme er 
mest værdifuldt for slagtekreatu-
rer og heste. Hvor stor en del af 
foderet, som kan bestå af bærme, 
varierer mellem forskellige dyre-

Arkivfoto, Kvægbrugets Forsøgscenter
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grupper. Slagtekreaturer og får kan 
dække en stor del af deres pro-
teinbehov med bærme, for heste 
kan kraftfoderet bestå af mellem 
10 og 20 % bærme, mens svin og 
fjerkræ kan få omkring 10% af sit 
foder som hvedebærme.

Problemer med andre an-
vendelsesmuligheder
Det kan gå at bruge bærme som 
gødningsmiddel, men eftersom 
pH-værdien er lav, er der en risiko 
for, at især voksende afgrøder 
tager skade. Hvis man vælger at 
bruge bærme til produktion af 
biogas, kan det lede til et problem 
med højt indhold af ammonium-
kvælstof i biogasreaktoren, 
eftersom bærmen er kvælstofrig. 

At fyre med bærme kan give 
problem med korrosion på grund 
af højt indhold af svovl og klor. 
Kornbærme indeholder også store 
mængder alkalimetaller, som kan 
give belægninger i varmekedler på 
varmeværkerne. En stor del af disse 
problemer bør dog kunne undgås 
gennem valg af tidspunkt, eller ved 
forgasning og fyring sammen med 
andre energikilder.

Alt i alt udnyttes mere af bærmens 
potentielle værdi, hvis den anven-
des som foder og ikke bare for sin 
direkte energi- eller næringsstof-
værdi.

I 2013 laver forskere på AU og 
en række samarbejdspartnere et 
projekt vedr. ”Bedre kvalitet af bi-

Flere oplysninger

Sven Bernesson, SLU 
(Sveriges LantbruksUniversitet).
sven.bernesson@slu.se 

Denne artikel er oversat til dansk fra det svenske ny-

hedsbrev ”Stiftelsen Lantbruksforskning nr. 5 2012”

produkter som fodermidler til mal-
kekøer”. Baggrunden for projektet 
er bl.a., at de store mængder af 
korn, der anvendes bl.a. i Sverige 
og Tyskland til produktion af bio-
ethanol, giver store mængder af 
bærme, der, som ovenfor beskre-
vet, kan anvendes som kvægfoder. 
Der kan imidlertid være store varia-
tioner i kvaliteten af bærmen, ikke 
mindst i indholdet og kvaliteten af 
protein. Derfor skal der laves en 
analyse af disse variationer. Ud fra 
dette vælges partier med forskel-
lig kvalitet, som skal indgå i større 
fodringsforsøg på Kvægbrugets 
Forsøgscenter, så selve fodervær-
dien af forskellige kvaliteter kan 
blive fastlagt. 

Læs mere her: http://agrotech.dk/
projekter/bedre-foderoekonomi-
med-biprodukter. 

Arkivfoto, Kvægbrugets Forsøgscenter

mailto:sven.bernesson%40slu.se%20%20?subject=sven.bernesson%40slu.se%20%20
http://agrotech.dk/projekter/bedre-foderoekonomi-med-biprodukter
http://agrotech.dk/projekter/bedre-foderoekonomi-med-biprodukter
http://agrotech.dk/projekter/bedre-foderoekonomi-med-biprodukter
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SOLID 
– et projekt om bæredygtig økologisk og ”low-input” mælkeproduktion, som skal forbedre 
produktionsformens konkurrencedygtighed og effektivitet i europa

Økologisk og “low-input” (LI) 
mælkeproduktionssystemer bliver i 
stigende grad anset for at bidrage 
med multi-funktionelle goder til 
landbruget, industri og samfund. 
Men tekniske og økonomiske be-
grænsninger har forhindret flere i 
at vælge disse produktionsformer.

 Et stort EU-projekt (SOLID - Su-
stainable Organic and Low Input 
Dairying), som startede sidste år, 
vil levere en innovativ ”værktøjs-
kasse” med nye metoder, som skal 
forbedre disse mælkeproduktions-
systemers konkurrencedygtighed 
og effektivitet. SOLID skal således 
levere viden og værktøjer, som gør 
det lettere for mælkeproducenten 
at vælge de rigtige racer og fod-

ringsstrategier med henblik på at 
fastholde produktiviteten, forbedre 
dyrenes sundhed og velfærd og 
samtidig imødekomme markedets 
krav om mælk af høj kvalitet. Det 
overordnede mål med SOLID er 
således at forbedre den tekniske 
”ydeevne” og økonomiske konkur-
rencedygtighed blandt økologiske 
og LI mælkeproduktionssystemer i 
Europa. Samtidigt skal potentialet 
til at levere miljømæssige goder og 
øge biodiversiteten maksimeres.
For bl.a. at sikre relevansen og 
udbyttet af projektarbejdet indgår 
en gruppe europæiske interessen-
ter fra bl.a. landbrug og industri 
igennem hele projektperioden. 
Videnudveksling og formidling af 
resultaterne er en væsentlig del af 
projektet. 

Der er indtil nu udgivet to nyheds-
breve (SOLID news) med artikler 
om aktiviteter og foreløbige resul-
tater fra projektet. Nyhedsbrevene 
og mere information findes på 
www.solidairy.eu 

SOLID er et 5-årigt europæisk projekt, 

der løber i perioden fra 2011 – 2016 

og er finansieret af EU. Der er 25 

partnere fra 10 europæiske lande 

heriblandt Danmark repræsenteret ved 

Århus Universitet og ICROFS. Projektet 

bliver koordineret af Aberystwyth 

Universitet, England. 

http://www.solidairy.eu 
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Alle dyr genotypes nu 
rutinemæssigt på KFC
Ved hjælp af genomiske tests er der åbnet op for nye muligheder for at bestemme den genetiske 
kontrol af en række nye egenskaber. Derfor genotypes alle dyr nu rutinemæssigt på Kvægbrugets 
Forsøgscenter. Nogle af de egenskaber der ønskes undersøgt er fodereffektivitet, metan-emission 
og nye mastitisegenskaber.

På Kvægbrugets Forsøgscenter 
bliver der indsamlet en masse data, 
som ikke nødvendigvis registreres 
andre steder i landet. Disse regi-
streringer anvendes til flere formål. 
Antallet af genetiske analyser ba-
seret på data fra KFC har dog hidtil 
været begrænset, primært fordi 
antallet af dyr med registreringer 
var for lille til at lave traditionelle 
genetiske analyser af data.

Med introduktionen af genomi-
ske tests, baseret på tusindvis af 
genmarkører, er det blevet muligt 
at lave genetiske analyser baseret 
på KFC data. Det åbner op for helt 
nye muligheder for at bestemme 
den genetiske kontrol af en række 
nye egenskaber, som hidtil har 
været begrænset. Derfor har vi 
genotypet alle hundyr på KFC, 
og rutinemæssigt genotypes alle 
nyfødte kviekalve umiddelbart efter 
fødsel. Endvidere har vi genotypet 
så mange afgåede dyr, som det 

var muligt at finde via vævsprøver 
i frysere.

Nye egenskaber
Nogle af de egenskaber vi har 
interesse i at undersøge lige nu, 
er blandt andet fodereffektivitet, 
metanemission og nye mastitis-
egenskaber baseret på måling af 
celletal i malkerobotterne (OCC 
målinger). Det er egenskaber, som 
er dyre eller vanskelige at regi-
strere, og som har eller kan have 
stor økonomisk betydning for den 
danske landmand. Endvidere kan 
det være nogle, som er vigtige 
for dyrevelfærd eller miljø. Det er 
derfor egenskaber, som vi i den 
grad er interesserede i at forbedre 
gennem avl og vide mere om. På 
længere sigt kan nye egenskaber 
få betydning, og så vil de dyr, vi har 
genotypet, bidrage til, at vi forbed-
rer muligheden for at lave kvalifice-
rede genetiske analyser jo flere dyr, 
der er samlet DNA fra.

Internationalt samarbejde
Antallet af dyr med særlige 
registreringer er stadig ofte en 
begrænsning, så internationalt 
samarbejde er blevet særdeles 
vigtigt for at opnå gode resultater. 
I Danmark kan og skal vi ikke klare 
alle opgaver og løse alle problemer 
alene. Derfor forsøger vi at indgå 
i flere og flere internationale sam-
arbejder, hvor vi kan have glæde 
af hinandens viden og udveksle 
data under kontrollerede forhold. 
Det gør vi blandt andet for at få 
mest muligt ud af den investering, 
vi laver i det omfattende registre-
ringsarbejde, vi foretager. 

Læs mere om projektet: http://dca.
au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/
mest-mulig-maelk-for-mindst-mu-
lig-metanudslip/ 
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længere tid, og samtidigt nedsætte 
omfanget af koens mobilisering af 
næringsstoffer fra kropsreserverne 
i tidlig laktation. 

Det overordnede formål med pro-
jektet er at udvikle innovative og 
bæredygtige strategier til repro-
duktion og fodring, som kan redu-
cere den miljømæssige belastning 
fra mælkeproduktionen betydeligt 
og samtidigt forbedre produktivi-
tet og dyrevelfærd uden at gå på 
kompromis med mælkekvalitet og 
økonomisk udbytte. Forsøget løber 
i perioden 2012 - 2015. 

Nyt forsøg på KFC: 
Forlænget laktation

Det nye forsøg med forlænget 
laktation på Kvægbrugets For-
søgscenter er en del af et større 
projekt ”REPROLAC”. I forsøget 
skal sammenhængen mellem for-
længet laktation og to forskellige 
fodringsstrategier hos malkekøer 
undersøges. Hypotesen er, at en 
individuel fodringsstrategi baseret 
på den enkelte kos vægtudvikling i 
tidlig laktation vil understøtte den 
forlængede laktation ved at øge 
og fastholde mælkeproduktionen i 

Kort nyt

KFC er blevet Ntm-mestre 
for Jersey

Det går rigtigt godt med avlen 
på Kvægbrugets Forsøgscenter. 
For nyligt fik centret overbragt en 
gave med den glædelige nyhed, at 
være blevet NTM-mestre for Jersey 
i Vikings region Østjylland. KFC er 
valgt ud blandt de Jersey-besæt-
ninger i Østjylland, som har haft 
mindst 20 Jersey-kvier, der har kæl-
vet i perioden fra 1. august 2011 til 
1. august 2012. Baseret på foræl-
dreoplysninger m.v. på disse kvier 
har man beregnet avlsværdien, 
og her har KFC’s Jersey-kvier altså 
klaret sig bedst. Den fine titel er 
et resultat af de seneste års tætte 
samarbejde med Dansk Jersey.

Læs mere på www.kfc-foulum.dk
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