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Halte køer opstaldet på sand  
har bedre liggekomfort 
Dybstrøelse af sand er et bedre underlag for halte køer end  gummi, da det i højere grad opfylder 
halte køers behov for hvile. Det viser forsøg fra Institut for Husdyrvidenskab, AU, hvor halte køer, 
opstaldet i individuelle sygebokse, i gennemsnit havde længere liggetid og nemmere ved at rejse og 
lægge sig, på dybstrøelse af sand sammenlignet med gummigulv.

2

Liggeadfærden er vigtig for 
velfærden hos køer, og en bety-
delig reduktion i liggetid kan have 
negative konsekvenser for koen. 
Liggeunderlaget påvirker liggead-
færden hos køer, og det er foreslå-
et, at halte køer er mere sensitive 
i forhold til typen af underlag end 
ikke-halte køer. Derfor var formå-
let med dette specialeprojekt at 
undersøge, hvordan to forskellige 
liggeunderlag (30 cm dybstrøelse 
af sand og 24 mm gummimåt-



ter) påvirkede liggeadfærden hos 
halte køer opstaldet i individuelle 
sygebokse. 

Toogtredive halte køer med en 
halthedscore 4 på en 5 point skala 
(1 er normal gang, 5 er kraftig halt) 
var opstaldet i sygebokse, hvor de 
stod på sand i 24 timer og gum-
mimåtter i 24 timer i en tilfældig 
rækkefølge. Liggeadfærden blev 
registreret i 18 timer for hver ko på 
hvert underlag ved hjælp af video 

Ko der ligger fladt udstrakt på sand i en af sygeboksene fremstillet specielt til forsøget.  

I den bagerste halvdel af boksen ses det andet underlag, gummimåtter, som blev testet. 

fra overvågningskameraer. Blandt 
andet blev den totale liggetid, 
varigheden af rejse og lægge sig 
bevægelserne, samt latenstiden fra 
den første liggeintention (pendule-
rende/snusende hovedbevægelse) 
til koen lå ned, registreret. 

Underlaget har betydning

De halte køer i forsøget lå mere 
ned, havde et højere antal ligge-
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perioder og brugte mindre tid på 
at lægge sig ned og rejse sig, når 
de var opstaldet på dybstrøelse af 
sand sammenlignet med gummi-
måtter. Et højere antal køer lå på 
siden med kroppen fladt udstrakt 
på sand sammenlignet med gum-
mimåtter og varigheden af liggein-
tentioner var lavere, når køerne var 
opstaldet på sand sammenlignet 
med gummimåtter. 

Sand er at foretrække

Det lavere antal liggeperioder, den 
øgede tid de brugte på at rejse 
og lægge sig, samt den øgede 
varighed af liggeintentioner, når 
opstaldet på gummimåtter, indi-
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kerer, at de halte køer har sværere 
ved og er mere tilbageholdende, 
når de skal rejse og lægge sig på 
gummimåtter sammenlignet med 
sand. Den lavere liggetid og det 
lavere antal køer som lå udstrakt 
på gummimåtterne, tyder også på, 
at gummimåtter er mindre behage-
lige for halte køer at ligge på sam-
menlignet med sand. Resultaterne 
fra dette forsøg indikerer altså, at 
dybstrøelse, for eksempel bestå-
ende af sand, i højere grad tillader 
halte malkekøer at få opfyldt deres 
behov for hvile sammenlignet 
med et hårdere underlag som for 
eksempel gummimåtte. Sand, sam-
menlignet med gummimåtter, er 
derfor er at foretrække i sygebokse 
til halte køer.

Artiklen er skrevet på baggrund 
af forfatterens afsluttede speciale 
”Behaviour of lame dairy cows 
in hospital pens – effect of lying 
surface”.

Sand Gummi p

Total liggetid 

(t/18t)

12,3 7,9 ***

Antal liggeperioder

(antal/18t)

11 7 **

Varighed, lægge sig

(s)

4,5 6,1 **

Varighed, rejse sig

(s)

5,0 5,6 *

Ligge positur, fladt udstrakt 

(antal køer)

14 4 **

Latenstid, liggeintention

(s)

10 151 ***

Varighed, liggeintentioner inkl. snusende bevægelse 

(s/liggeperiode) 

50 155 ***

Signifikansniveau: * angiver p < 0,05, ** angiver p < 0,01 og *** angiver p < 0,001

mailto:Anne.s.bak%40gmail.com?subject=
mailto:Margitbak.jensen%40anis.au.dk?subject=
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Design af kløvergræsmarker  
med urter til kvægfoder
To forskere fra institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, har skitseret et forslag til design af en 
kløvergræsmark med urter til kvægfoder. Forslaget bygger på erfaringer fra flere års forsøg med urter 
i græsmarken og sætter fokus på design, foderkvalitet og udbytte.

Urter, som etableres sammen med 
kløvergræs, er udsat for stærk 
konkurrence. Nogle kan klare sig, 
mens andre har brug for hjælp. 
Hvis græsmarkerne reelt skal være 
artsrige, er det derfor nødvendigt 
at designe græsmarkerne, så der 
tages hensyn til de enkelte urters 
konkurrenceevne. 

Urter

Vi opdeler urterne i tre kategorier. 
1.  Stærke urter som kan vokse 

sammen med kløvergræs (ciko-
rie, lancet vejbred og kommen), 

2.   svage urter som kun forekom-
mer sporadisk i kløvergræs og 
derfor kræver mindre konkur-
rence, hvis de skal produceres i 
større mængder og 

3.   urter som ikke er egnede, selv 
ved skånsom dyrkning. Til 
sidstnævnte hører vild kørvel og 
stenkløver. 

Konkurrenceforhold er tidligere 
omtalt i ICROFSnyt 3/2013: 
http://www.icrofs.dk/pdf/
icrofsnyt/2013_3.pdf.

Design

I tabel 1 er vist forslag til tre 
blandinger, som kan anvendes i en 
slætmark:

Blanding 1 er tiltænkt den største 
del af marken og udspringer af 
blanding 45, som har en stor andel 
græs, forskellige typer af alm. raj-
græs og rajsvingel, samt hvid- og 
rødkløver. Derudover indeholder 
den lidt lucerne for at give større 
mangfoldighed i bælgplantear-
terne, samt de tre stærke urter. 
Tørstofudbyttet i denne blanding 
vil som minimum være på niveau 
med en blanding uden urter og 
lucerne, og oftest lidt større. 
Blanding 2 er en højproduk-
tiv blanding, hvor rødkløver og 
lucerne vil tilføre kvælstof via 

fiksering. Der er en stor andel af 
stærke urter samt meget af mindre 
stærke. Græs og hvidkløver indgår 
ikke i blandingen for at begrænse 
konkurrencen. Tørstofudbyttet i 
denne blanding vil i de første par 
produktionsår være tæt på blan-
ding 1, hvorefter der forventes et 
fald. 
Blanding 3 er uden rødkløver og 
lucerne, og der er en begrænset 
mængde af de stærke urter. Her 
vil mangfoldigheden være stor og 
udbyttet noget lavere. Denne blan-
ding er tiltænkt et mindre område 
af marken.  

1 2 3

Hoved- 

blanding

Bælgpl.  

+ urter

Kun urter

Græs 64

Hvidkløver 6

Rødkløver 7 1,5

Lucerne 3 1,5

Cikorie 8 9 4

Lancet vejbred 4 5 2

Kommen 8 9 4

Kællingetand 20 25

Blåhat 20 25

Bibernelle 17 20

Røllike 17 20

Tabel 1. Forslag til tre forskellige blandinger. Tallene angiver procent af frøvægt. 

http://www.icrofs.dk/pdf/icrofsnyt/2013_3.pdf
http://www.icrofs.dk/pdf/icrofsnyt/2013_3.pdf
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Et meget enkelt design er vist i 
figur 1. En mark på 10 ha er tilsået 
med blanding 1, mens der udenom 
i forager og langs læhegn er sået 
blanding 2 i 12 meters bredde. 
Yderligere er der en 6 m stribe 
langs læhegnene med blanding 
3. Ensilering i en stak og blanding 
før udfodring gør, at foderet bliver 
homogent. Andre benyttelser, som 
ensilering i baller eller afgræsning, 
kan nødvendiggøre andre design.

Fordelen ved det enkelte design er, 
at såningen er enkel, og at om-
råderne med mange arter er tæt 
på de omgivende biotoper, hvilket 
giver bedre muligheder for den 
vilde faunas fouragering.   

Effekt på foderkvalitet

De almindelige græsmarksarter 
varierer meget i kvalitet, og det 
samme er gældende for urterne. 
Kløver er kendt for at have et min-
dre fald i fordøjelighed af organisk 
stof og dermed energiindhold gen-
nem tilvæksten end græs, hvilket 
især er en fordel, hvis der arbejdes 
med forskellige slættidspunkter. I 
tabel 2 er fordøjelighed af organisk 
stof midt i maj vist sammen med 
den efterfølgende nedgang pr. 
uge. Græs, lucerne, kællingetand 
og bibernelle har alle en forholds-
vis stor reduktion i fordøjelighed 
over tid. I den modsatte ende 
ligger kommen og mælkebøtte 
med meget lidt ændring i fordøje-
ligheden. Hvordan urter påvirker 
kvaliteten vil således være påvirket 
af artssammensætningen, men 
ved normal høsttidspunkt vil en del 
urter have en større fordøjelighed 
end græs, mens kun kommen og 
cikorie vil være lige så god som 

hvidkløver. Den store artsforskel er 
også gældende for de andre kva-
litetsparametre, som råprotein og 
NDF indhold. Foderkvaliteten kan 
derfor både blive bedre og ringere 
ved iblanding af urter. 

Effekt på udbytte 

Ud fra vores erfaringer vil et 
normalt bruttoudbytte på 10.000 
foderenheder (FE)/ha i kløvergræs 
resultere i mindst det samme 
udbytte i blanding 1, ca. 9.000 FE i 
blanding 2 og ca. 6.000 i blanding 
3. Arealet af blandingerne i desig-
net i figur 1 udgør henholdsvis 82, 
15 og 3 % af blanding 1, 2 og 3 
og bruttoudbyttet for hele marken 
vil ved denne sammensætning 
være 9.800 FE/ha. Men man skal 
være opmærksom på, at blanding 
2 og 3 er placeret i forager og nær 
hegn, hvor udbytteniveauet oftest 
er lavere end i resten af marken. 

Artiklen har også været bragt i 
ICROFS nyt.

Figur 1. Forslag til fysisk opdeling af slætmarken. En mark på 10 ha vil i dette 

tilfælde udgøres af 82, 15 og 3% af arealet af hhv. blanding 1, 2 og 3.

 

forager 

Blanding 1
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 Blanding 2 (12m) 

m) 

 

 

 Blanding 3 (6m) 
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Tabel 2. Fordøjelighed af organisk stof 

(% af organisk stof) i det tidlige forår 

og den efterfølgende nedgang pr. uge 

(% af organisk stof/uge) målt over fire 

uger.

FKorg 

stof

Ned-

gang/

uge

Græs 85,6 -3,1

Hvidkløver 87,7 -1,2

Rødkløver 79,3 -1,5

Lucerne 84,3 -3,5

Kællingetand 87,4 -5,0

Cikorie 89,3 -2,0

Vejbred 86,1 -2,4

Kommen 90,1 -0,4

Mælkebøtte 82,2 0,3

Bibernelle 82,0 -3,2

mailto:karen.soegaard%40agro.au.dk?subject=
mailto:jorgen.eriksen%40agro.au.dk?subject=
http://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Nyhedsbreve/Inytseptember2014.pdf
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Miljøvenlige fodringsstrategier  
til højtydende malkekøer 

Resultater fra et Ph.d. projekt, gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, har 
vist, at det er muligt at kombinere en øget mælkeydelse med øget N-effektivitet og reduceret metan- 
produktion ved at tildele malkekøerne et fedttilskud. Ud fra et miljø- og produktionsmæssigt syn skal 
foderstrategien bygge på højt energi- og proteinindhold i mobiliseringsfasen efterfulgt af nedgang i 
energi samt supplering med 5-6 % fedt i deponeringsfasen.

I Danmark står malkekøerne for 
45 % af den totale N-udskillelse 
og 56 % af den totale CH

4
 (me-

tan) udledning fra dyr. Den største 
variable udgift i mælkeproduktion 
er foderomkostninger og det er 
således væsentligt med en fodring 
der samtidig optimerer produktion 
og miljøpåvirkninger. Dette er un-
dersøgt i et Ph.d. projekt, hvor det 
overordnede formål var at undersø-
ge mulighederne for nye fodrings-
strategier til malkekøer, hvor der 
fokuseres på en høj ydelse samtidig 
med at energi- og N-effektiviteten 
forbedres og metan-produktionen 
mindskes. Fodringsstrategierne var 
baseret på effekten af fedttildeling, 
øget grovfoderkvalitet samt energi- 
og protein-justering. Effekten af 

øget grovfoderkvalitet kombineret 
med forskellige proteinniveauer 
er afrapporteret i ”Ny Kvægforsk-
ning” nr. 3, juni 2012.

Effekt af fedt på  
mælkeproduktionen

Effekten af fedttildeling, EKM ydel-
se og mælkesammensætning samt 
effektivitet er blevet undersøgt 
med 54 Jersey og 107 Holstein 
malkekøer i deponeringsfasen. 
Der blev tildelt op til 5,6 % fedt af 
foder-tørstof (TS)) og fedtkilden var 
enten knuste rapsfrø (RAPS) eller 
vombeskyttet fedt (VBF). Desuden 
blev der tildelt methionin analog 
(VBFA) på tørstofoptag. Hver-

ken fedt eller methionin analog 
tildeling påvirkede tørstofoptaget. 
Fedttildelingen øgede både EKM 
ydelsen og N-effektiviteten, mens 
supplerende tildeling af methionin 
analog ikke gav nogen respons. 
Evnen til at fastholde en høj ydelse 
blev øget med fedttildeling for 
ældre køer, særligt for køer fodret 
med RAPS.

Effekt af fedt på  
metanudledningen

12 Holstein-køer fra dette forsøg 
indgik yderligere i et forsøg, hvor 
effekten af rationerne på CH

4
 ud-

ledning hen over laktationen blev 
undersøgt. Forsøget viste, at pro-

http://www.kfc-foulum.dk/sider/pdf/NKF/NyKvaegForskning_3_2012_web.pdf
http://www.kfc-foulum.dk/sider/pdf/NKF/NyKvaegForskning_3_2012_web.pdf
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duktionen af CH
4
 steg med øget 

afstand fra kælvning. Tildelingen af 
fedt mindskede CH

4
 produktionen, 

og denne effekt var vedvarende 
henover laktationen. Der var en 
tendens til, at yderligere supplering 
med methionin analog reducerede 
CH

4
 produktionen.

Energi og protein

Vekselvirkningen mellem 
kraftfoder:grovfoder forhold 
(40:60 og 30:70) og proteinkon-
centration (16 og 14 % råprotein) 
på tørstof optag, EKM ydelse og 
effektivitet blev undersøgt i 61 
Jersey og 107 Holstein køer i depo-
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Tabel 1. Resultater fra fedt-forsøget

neringsfasen. Forsøget viste, at re-
duceret proteintildeling (i forhold til 
16 % i ts) reducerede mælkeydel-
sen, men at kraftfoder:grovfoder 
forholdet ikke påvirkede denne. 
Det kunne derfor konkluderes, at 
grovfoder af en god kvalitet kan 
erstatte kraftfoder i deponerings-
fasen uden at påvirke mælkeydelse 
og -sammensætning negativt, så 
længe proteinbehovet er opfyldt.
Ph.d. projektet har vist, at det er 
muligt at kombinere en øget mæl-
keydelse med øget N-effektivitet 
og reduceret CH

4
 produktion ved 

fedttilskud. Ud fra et miljø- og 
produktionsmæssigt syn skal foder-
strategien bygge på højt energi- og 
proteinindhold i mobiliseringsfasen 

efterfulgt af nedgang i energi samt 
supplering med 5-6 % fedt i depo-
neringsfasen. Endvidere kan en del 
af kraftfoderet erstattes med grov-
foder i deponeringsfasen, uden at 
det reducerer mælkeydelsen.

Behandling P-værdi

Race KON RAPS VBF VBFA Fedt Fedt-

type

Met 

analog

Tørstofoptag, kg/d Holstein 21,4 21,3 21,6 21,7 ns ns ns

Jersey 18,5 18,2 17,8 17,5

EKM ydelse, kg/d Holstein 33,4 35,5 35,5 36,2 <0,0001 ns ns

Jersey 27,5 31,1 30,1 30,1

Metan, l/d Holstein 669 588 622 564 ns ns ns

Metan, l/kg ts Holstein 30,6 29,8 28,5 25,6 ns ns 0,07

ns: ingen effekt

mailto:lene.alstrup%40anis.au.dk?subject=
mailto:martin.weisbjerg%40anis.au.dk?subject=
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Normalt vil vi gerne have en høj 
mikrobiel proteinforsyning hos vo-
res køer da det nedsætter behovet 
for indkøbt protein. Men en af 
ulemperne ved mikrobielt protein 
er, at omkring 20 % af det totale 
mikrobielle kvælstof ikke er bundet 
i renprotein men i mikrobielt DNA/
RNA. 

Purin- og pyrimidinmetabolitter 
stammer fra mikrobielt DNA/RNA 
dannet i vommen hos malkekøer. 
Disse metabolitter indeholder store 
mængder af kvælstof, men når de 

En uudforsket del af  
kvælstofomsætningen i malkekøer  
er blevet afdækket 

I et forsøg på at afdække nye måder til at forbedre kvælstofeffektiviteten i malkekøer er det i 
et Ph.D. studie blevet undersøgt, hvordan og i hvilke former mikrobielt DNA/RNA bliver omsat 
og udnyttet af koen. Omkring 20 % af det totale mikrobielle kvælstof er bundet i mikrobielt 
DNA/RNA. De overordnede resultater viser, at det generelt er svært at manipulere med køernes 
udnyttelse af det kvælstof, der er bundet i mikrobielt DNA/RNA, men at dele af det omsatte 
mikrobielle kvælstof bliver genanvendt i leveren.

nedbrydes i og optages fra tynd-
tarmen, er deres skæbne stort set 
ukendt. For at forsøge at afdække 
nye måder til at forbedre kvælstof-
effektiviteten i malkekøer på er 
det, i et Ph.D. studie ved Institut 
for Husdyrvidenskab, AU, blevet 
undersøgt, hvordan og i hvilke 
former disse puriner og pyrimidiner 
og deres kvælstof bliver optaget 
fra koens tyndtarm og nedbrudt og 
frigivet eller nedbrudt og gen-
anvendt i leveren. Indledningsvis 
blev nye analysemetoder til at 
bestemme mængden af 20 forskel-

lige purin- og pyrimidinmetabolit-
ter i blodprøver fra malkekøer for 
udviklet og valideret.

Kun pyrimidin-kvælstof 
kommer koen til gavn

I to forsøg med multikateriserede 
malkekøer, et foretaget på AU og 
et på University of Reading (UK), er 
det blevet vist, at omsætningen af 
purinerne og pyrimidinerne i koen er 
forskellige på trods af, at de har den 
samme nedbrydningsvej (Fig. 1). 
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Ny viden om purin- og 

pyrimidinmetabolismen i 

malkekøer

Purinerne viste sig hovedsageligt at 

blive optaget fra tyndtarmen som 

nedbrydningsprodukterne urinsyre og 

allantoin og kun i mindre grad som 

purinbaser og purinnucleosider (Fig. 2). 

Pyrimidinerne blev til gengæld i langt 

højere grad optaget som pyrimidinnu-

kleosider og kun tildels som pyrimidin-

produkter. En yderligere nedbrydning 

af purinerne til nedbrydningsprodukter 

over leveren resulterede i en stor frigi-

velse af urinsyre og allantoin. I mod-

sætning til purinerne, viste det sig, at 

pyrimidinerne i langt højere grad blev 

genbrugt i leveren. Både fodringstids-

punkt, proteinniveau og grovfodertype 

kunne måles i optaget af puriner og 

pyrimidiner fra tyndtarmen og i mindre 

grad over leveren. Specielt optaget fra 

tyndtarmen reflekterede foderprotein-

niveauet og det forventede mikrobielle 

flow til tyndtarmen. 

Dermed er skæbnen af det kvæl-
stof, der er bundet i purin og det 
bundet i pyrimidin også forskel-
lig. Store mængder purinkvælstof 
bliver optaget fra tyndtarmen og 
frigivet fra leveren på daglig basis.

Men det er som sådan spildt for 
koen, da urinsyre og allantoin 
meget effektivt bliver udskilt i 
urinen og ikke kan genanvendes 
til hverken koens egen vækst eller 
mælkeproduktion. Pyrimidinerne 
blev mindre effektivt optaget fra 
tyndtarmen, men genanvendelse i 
leveren betyder, at pyrimidinkvæl-
stoffet i større grad kan komme 
koen til gode. 
Således viser studiet, at det for-
mentlig er svært at manipulere 
med køernes udnyttelse af det 
kvælstof, der er bundet i mikrobielt 
DNA/RNA, specielt det bundet i 
purinfraktionen.

Figur 1: Nedbrydningsvejen for 

purinerne og pyrimidinerne er ens

Figur 2: Frigivelse af metabolit fra 

tyndtarmen til portåreblodet (blå) 

efterfulgt af nedbrydning i leveren og 

enten frigivelse til resten af kroppen 

eller genanvendelse i leveren (grøn).
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Reduceret energiforbrug i kvægstalde

Danmarks Kvægforskning har i perioden 2013 – 2014 gennemført et projekt omkring reducering af 
energiforbruget i kvægstalde med mælkeproduktion i samarbejde med SEGES Kvæg. 
Målet var at finde og afprøve udstyr, som er rentabelt og effektivt til at reducere energiforbruget 
i kvægstalde. I denne artikel kan du læse om de afprøvede tiltag samt effekten heraf.

I tæt samarbejde med en ener-
gikonsulent fra Energimidt blev 
der fundet frem til, hvilket tiltag 
der ville være mest rentable at 
gennemføre. Der er bl.a. blevet 
udskiftet gamle lysstofrør med 
LED-rør, udskiftet tre ældre tryk-
luftskompressorer med en ny og 
mere energieffektiv og etableret 
varmegenvinding på kompresso-
rens oliekøling.



Ny trykluftkompressor 
med mulighed for  
varmegenvinding

En af de store investeringer har 
været, at installere en ny trykluft-
kompressor. På DKC har man et 
stort forbrug af trykluft – dels til 
anlæggets tre malkerobotter og 
dels til styring af forværket til de 
mange foderkasser, der anvendes 

til fodringsforsøg på centret. Selv 
om systemet med trykluftstyrede 
forværkslåger er specielt for for-
søgscentret, vil det alligevel være 
relevant at overføre resultaterne fra 
forsøget til konventionelle besæt-
ninger med mange malkerobot-
ter, hvor der også er et rigtig stort 
forbrug af trykluft.
 
Den nye kompressor har erstat-
tet tre mindre kompressorer, der 
leverede luft til forsøgscentrets 
foderkasser og malkerobotter samt 
trykluft til brug ved rengøring af 
maskiner til udfordring mv.. Da der 
produceres en del varme i forbin-
delse med kompression af luft, 
var det oplagt også at lave noget 
varmegenvinding på anlægget i 
form af en varmeveksler monteret 
på kompressorens oliekøler.

Ny genvindingsbeholder

Der har hele tiden været varme-
genvinding på mælken, hvor over-
skudsvarmen fra mælken har været 
anvendt til opvarmning af brugs-
vand til rengøring af malkerobotter 
og mælkekøletank. I forbindelse 
med installering af den nye kom-
pressor blev der også opsat en ny 
genvindingsbeholder, så overskuds-
varmen fra både mælkekøling og 
trykluft kunne opsamles i samme 
beholder.

Nyinstalleret KAESER trykluft-

kompresser med oliekøling og 

varmegenvinding. Overskuds-

varmen anvendes til rumop-

varmning samt varmt vand
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Gennemførte registreringer 

Aflæsningerne af elforbruget er påbe-

gyndt den 22. maj 2013 og afsluttet 25. 

september 2014. Der er aflæst elforbrug 

på de enkelte el-vandvarmere samt på 

kompressoren. Samtidig er der aflæst 

temperatur på varmevekslerne, genvin-

dingsbeholderen, gulvvarme i servicebyg-

ningen og elvandvarmerene. Endelig er 

der registeret forbrug af naturgas over en 

periode på 5 måneder fra 18. marts 2014 

til 25. september 2014.

Tidspunkt for de enkelte tiltag

Dato Tiltag

26/6 2013 Ny trykluftkompressor 

ibrugtaget

6/8 2013 Tryk i anlægget hævet fra 6 

til 7,5 Bar

29/8 2013 Varmegenvindingsanlæg 

tilkoblet

10/9 2013 Efterisolering af  

varmtvandsforsyning

19/9 2013 El-vandvarmerne til  

malkerobotterne tilkoblet

1/11 2013 Gulvvarme i  

servicebygningen tilkoblet

18/11 

2013

Tryk i anlægget sænket til 

6 Bar

27/11 

2013

Tryk på kompressoren  

sænker til 7,0 Bar

27/1 2014 El-vandvarmer 1 tændt

Genvindingsbeholder

Det er opstillet en ny varmvand-
sbeholder på 750 l. med tre 
spiraler, hvor de to afgiver varme 
fra henholdsvis mælkekøling og 
produktion af trykluft. Den sidste 
kreds er koblet på servicebygnin-
gens varmesystem. Endelig forsy-
nes centrets fem elvandvarmere 
fra genvindingsbeholderen med 
forvarmet vand.

Isolering af  
varmtvandsforsyning

I forbindelse med gennemførelse af 
projektet er der udført yderlig iso-
lering af varmtvandsforsyningen til 
malkerobotterne.

Elforbruget

Det registrerede elforbrug er ikke 
særlig let at gennemskue. Dels er 
der foretaget en del ændringer hen 
gennem forløbet. Dels er der for-
hold omkring bl.a. kompressorens 
størrelse og driftstid, der påvirker 
resultatet.

I forbindelse med installering af 
den nye kompressor steg elforbru-
get med 15 %, da den nye kom-

pressor er væsentligt større end 
de tre den erstattede. I forbindelse 
med øgning af anlægstrykket steg 
elforbruget med yderligere 7 %. 
Da den nye genvindingsbeholder 
blev tilkoblet sås et fald i det sam-
lede elforbrug på 9 %, da forbru-
get af el til elvandvarmerne blev 
mindre. Endelig faldt elforbruget 
med 5 %, da man igen sænkede 
anlægstrykket.

Konklusionen er, at der ikke er 
opnået nogen egentlig besparelse 
på elforbruget ved udskiftning af 
trykluftkompressoren og instal-
lering af varmegenvinding på den. 
Det kan skyldes flere ting; dels at 
mængden af varme fra genvin-
ding på mælkekølingen i forvejen 
var tilstrækkelig til at levere den 
nødvendige mængde forvarmet 

Akkumuleringstank (blå beholder) til forvarmet vand fra varmegenvinding. 

Beholderen forsyner el-vandvandvarmerne til malkerobotterne. El-vandvarmerne 

er seriemonteret
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vand til rengøring af malkerobotter 
og mælkekøletank; dels at den nye 
kompressor har en overkapacitet 
og derfor ikke udnyttes effektivt 
nok. Den arbejder kun med en 
gennemsnitlig belastning på 53 %.

Efterisolering af 
varmtvandsforsyningen

I forbindelse med montage af den 
nye genvindingsbeholder blev der 
foretaget en ændring af varmt-
vandsforsyningen til AMS rummet 
og malkerobotterne. Samtidig blev 

rørføringerne gennemgået og ef-
terisoleret med nye rørskåle. Dette 
tiltag har isoleret set givet en ret 
stor effekt,da elforbruget til de tre 
elvandvarmere der forsyner malke-
robotterne, faldt med 16,5 %. 

Rumopvarmning af ser-
vicebygningen

DKC har siden centret blev op-
ført i 1999 anvendt naturgas 
som varmekilde til opvarmning af 
servicebygningen. Den 1/11 2013 
blev servicebygningens gulvvarme 

koblet på den nye genvindings-
beholder. I perioden 18/3 2014 til 
25/9 2014 er forbruget af naturgas 
regelmæssig blevet aflæst. Der er 
forbrugt 160 m3 naturgas i perio-
den. Den registrerede periode ud-
gør ca. 32 % af varmeforbruget i 
et normalt år. Omregnet til årsbasis 
svarer det til et forbrug på 500 m3/
år. DKC har gennem årene haft en 
gennemsnitlig forbrug af naturgas 
på ca. 2500 m3, hvilket betyder, 
at forbruget til rumopvarmning er 
blevet reduceret med op til 80 %.

Det blev således først muligt at 
udnytte anlæggets overskud af 
varme, da der blev koblet et yder-
ligt forbrug på til rumopvarmning 
udover forbruget af varmt vand. 
Derfor skal der også foretages en 
dimensionering af det varmebehov, 
der er på bedriften, inden man 
kaster sig ud i en større investering 
i f.eks. varmegenvinding.

Udskiftning til LED lys

Afslutningsvis skal det nævnes, at 
der pt. ikke foreligger en opgørelse 
på besparelsen ved at udskifte de 
gamle lysstofrør med nye LED-rør. 
Men der ligger givetvis et stort 
besparelsespotentiale her. Desuden 
er det nemt at udskifte de gamle 
rør med de nye LED-rør, da der ikke 
skal foretages ændringer på de 
eksisterende armaturer, udover at 
glimtænderen skal tages af.

To el-vandvarmere placeret i 

mælkerummet. Vandvarmerne 

anvendes til vask af mælkekø-

letanken

Fotos: Linda S. Sørensen

mailto:hlk%40seges.dk?subject=
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Ost har sundhedsgavnlige 
effekter

Hvorfor kan franskmænd drikke 
rødvin og spise masser af ost og 
baguettes og alligevel have et 
forholdsvis lavt niveau af hjerte-
karsygdomme? Hemmeligheden 
er tilsyneladende ost. De opsigts-
vækkende resultater stammer fra 
et forskningsprojekt, som Morten 
Rahr Clausen, Institut for Fødevarer 
ved Aarhus Universitet deltager 
i, og som foregår i et samarbejde 
med Københavns Universitet. 

Forskerne fandt, at ost har flere 
sundhedsgavnlige effekter. Spiser 
man ost påvirker det sammensæt-

Ny metode til beregning 
af udbytte af grovfoder 

Forskere fra Institut for Agroøkolo-
gi, Aarhus Universitet har udviklet 
en metode til at beregne udbyt-
terne af grovfoder på grundlag af 
tal fra driftsregnskaber. Kendskab 
til udbytterne i de forskellige afgrø-
der på nationalt plan bruges blandt 
andet til at fastlægge normerne 
for tildeling af gødning. Det er dog 
ikke så ligetil at gøre udbytterne 
for grovfoder op, da afgrøderne 
typisk anvendes på samme bedrift, 
som de produceres. 

Den nye model baserer sig på 
oplysninger fra driftsregnskaber på 
bedrifter med mælkeproduktion i 
perioden 2007-2011. Udbytterne 
af grovfoder er beregnet som 
forskellen mellem besætningernes 
foderbehov på den ene side og fo-
derindkøb og forbrug af eget korn 
på den anden side. Det vil sige, 
at den del af dyrenes behov, som 
ikke dækkes af korn og indkøbt 
foder er lig med egen produktion 
af grovfoder. Beregningerne dæk-
ker over halvdelen af besætninger 
med mælkekvote i Danmark, dvs. 
57 procent af malkekøerne og 38 
procent af arealet med grovfoder. 
Læs mere om modellen her eller 
hent rapporten ”Beregning af 
grovfoderudbytte på kvægbrug ud 

Kort nyt

ningen af tarmens bakterieflora. 
Ost bidrager også til at øge ens 
energiforbrug. Forskerne fandt, at 
spisning af ost gav et højere niveau 
af kortkædede fedtsyrer i tarmen, 
måske som følge af stimulering af 
de gavnlige tarmbakterier, såvel 
som øget udskillelse af fedtstoffer 
med følgelig gavnlige effekter på 
omsætningen af kolesterol. Derud-
over var der en reducerede produk-
tion af TMAO, et stof, der i andre 
undersøgelser har været sat i for-
bindelse med hjertekarsygdomme. 
Der skal dog flere undersøgelser 
til for at kortlægge mere præcist 
hvilke mekanismer, der forbinder 
spisning af ost med tarmfloraen og 
kolesterol. Undersøgelsen er støttet 
med midler fra Innovationsfonden, 
Arla Foods og Mejeribrugets Forsk-
ningsfond. 

Yderligere oplysninger: 
Morten Rahr Clausen, 
Institut for Fødevarer, 
mortenr.clausen@food.au.dk.
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